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ATA da 9ª. Reunião da Frente Parlamentar Nossa História. 

 

Aos cinco dias do mês de Maio de 2022, realizou-se na Câmara Municipal de Osasco, a 

nona Reunião da Frente Parlamentar “Nossa História”. O vereador Josias, vice-presidente 

da Frente Parlamentar, deu início a reunião às 9h30 agradecendo a presença de todos, 

parabenizou o sr. Sebastião Bognar e disse que outras cidades têm interesse no 

Programa, justificou a ausência do vereador Rogério Santos, do presidente da Câmara, 

vereador Ribamar Silva, e passou a palavra para o Bognar que lembrou que as reuniões 

do Programa Nossa História serão, mensalmente, na primeira quinta-feira, com início às 

9h30. Bognar pediu para que os vereadores indicassem seus representantes nos Setores 

para participarem de organizações de atividades, sendo SETOR 1, Administrações 

anteriores, Administração atual (Secretarias), Mandatos (Legislativo) e Imprensa. SETOR 

2, Bairros, Colônias, Famílias e Cidades irmãs. SETOR 3, Educação, Cultura, Instituições e 

Ordem dos Emancipadores. SETOR 4, Comércio, Indústria, Serviços e Vizinhos da 

Câmara. SETOR 5, Segurança Pública, Esportes, Igrejas e Dimitri (Primeiro voo da 

América Latina). Na Cultura, Setor 3, foi apresentado um programa, o Secretário Cláudio 

da Locadora e o Carlinhos estavam analisando, Carlinhos informou a possível realização 

de 3 atividades, dentre 10 resoluções apresentadas, seriam elas, a Mini-feira de Obras 

Literárias, o Jogral e a Exposição do Núcleo Expressão de Fotografias, apenas será 

preciso dar os encaminhamentos. Carlinhos disse que a Exposição irá para o Teatro, após 

a reforma, e para o hall da Prefeitura, Bognar sugeriu que levasse a Exposição para 

escolas, para o Shopping Osasco Plaza e para empresas. Bognar pediu para que o 

Robson agendasse uma reunião setorizada e perguntou se alguém se proporia a 

encabeçar o Setor 2, ninguém se manifestou. O Setor 3 ficou sob a responsabilidade do 

Luiz tamborilando, Bognar disse que quanto antes fizermos as reuniões, melhor, e lembrou 

que o Dudu e o Ricardo estão terminando um livro. O Setor 4 ficou sob a responsabilidade 

do gabinete do vereador Josias, Bognar sugeriu a colocação de Bandeiras ao lado da 

Câmara, pediu para que os assessores do gabinete do vereador Josias entrassem em 

contato com os comércios vizinhos e informou que no próximo dia 8 haveria uma Edição 

Especial do Programa Nossa História na Associação Comercial. Waldir Esteves, soldado 

da turma de 1970 do 4º Regimento de Infantaria de Quitaúna, estava presente e foi 

convidado para participar em todas as reuniões. Sobre o Setor 5, Bognar lembrou que 
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precisa haver respeito com cada religião e lembrou que cada setor é composto por 4 áreas, 

não é necessário ser encabeçado apenas por uma pessoa. Bognar pediu sugestões de 

nomes para o hasteamento da Bandeira. Não havendo novos assuntos a deliberar, o 

vereador Josias encerrou a reunião às 10h25, agradecendo os participantes e os gabinetes 

representados. Eu, Ana Paula Rossi, Secretária, lavrei a presente, que vai assinada por 

mim e pelos membros presentes. Osasco, 5 de Maio de 2022.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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