ATA DE REUNIÃO DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO PERMANENTE
ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO NO DIA VINTE E SETE
DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
DE OSVALDO CRUZ, ESTADO DE SÃO PAULO, SITO A AVENIDA JOSÉ
SIQUEIRA, NÚMERO QUATROCENTOS E VINTE E NOVE.

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às 18h 30min (dezoito
horas e trinta minutos), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo
Cruz, sito na Avenida José Siqueira, número quatrocentos e vinte e nove, foi realizada
mais uma reunião do Fórum de Desenvolvimento de Osvaldo Cruz, onde os presentes
assinaram o livro próprio. Abrindo os trabalhos, o Presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Osvaldo Cruz, senhor Edivaldo Marconato, fez um breve relato de
como surgiu à ideia do Fórum, o que ele espera do Fórum e que o mesmo terá o apoio
integral do SEBRAE, Regional de Presidente Prudente, através de seu Gerente,
senhor José Carlos Cavalcante, sendo que este compareceu à reunião passada,
quando deu uma palestra e trouxe subsídios para a formação do Fórum, assim como
documentos pertinentes ao mesmo. Na oportunidade ele sugeriu o senhor Claudio
Roberto Tonol como Coordenador Geral do Fórum. Ele disse Claudio Roberto Tonol
surgiu como um nome de consenso entre a Diretora Executiva da Associação
Comercial devido a sua experiência e ao seu empenho em procurar informações no
sentido de criar-se este Fórum. A sugestão foi acatada por todos os presentes e
Claudio Roberto Tonol foi eleito por unanimidade. A seguir, foi a vez do Coordenador
Geral do Fórum, eleito anteriormente, se manifestar. Primeiramente, ele agradeceu ao
convite e se disse surpreso com a sua indicação e prometeu trabalhar com afinco,
tendo já formatado o que pretende fazer. A primeira coisa a fazer, segundo suas
palavras, é a formatação do estatuto do Fórum. Disse que todos serão Conselheiros e
todos terão direito a voto. Também mencionou que todos poderão dar sugestões que
contribuam para o sucesso do Fórum. Falou que será preciso estudar Osvaldo Cruz.
Ver seus pontos positivos e seus pontos negativos para, a partir daí, se traçar os
planos. Falou, também, que este Fórum será uma oportunidade de se dar um passo
para o desenvolvimento do Município. Na ocasião, pediu ao Prefeito Edmar Mazucato
liberasse o Secretário Municipal da Indústria e do Comércio, senhor Ed Luís Jundi,
para que este pudesse exercer o posto de Assessor da Coordenadoria, ao que o
Prefeito respondeu que, por ele, não haveria nenhum problema e que o próprio Ed que
teria que decidir se aceitava ou não o posto. Novamente com a palavra, o senhor
Edivaldo Marconato disse que tem que haver a participação de todos os setores da
sociedade civil, como Clubes de Serviços, Escolas, Igrejas e outros e disse que, para
a próxima reunião todos serão convidados. Ressaltou que cada uma das
Organizações citadas devem nomear três ou quatro representantes. Marconato
lembrou da visita à Associação Comercial de Maringá. Relatou o que foi feito naquele
Município para que fosse possível caminhar para o progresso e se tornar um dos
Municípios de maior progresso do Estado do Paraná. Disse, também, da importância
de se formar câmaras setoriais, no sentido de desenvolver o Município como um
todo. A seguir, falou o empresário Júlio Peixoto, que tem a experiência de ter sido
facilitador do EMPRETEC. Júlio colocou muitas situações, disse que o trabalho será
árduo, que muitos, com o passar do tempo, desistirão, já que será um projeto de
resultados em longo prazo, mas que não se pode desistir. Após, tomou a palavra o
senhor Ed Luís Jundi, o qual disse que aceitava com satisfação o posto de Assessor
de Coordenação. Citou o Projeto Empreender, que trabalha com crianças em idade
escolar e é uma parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE e que existe há três anos,
com um aporte de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que Osvaldo Cruz é um dos
poucos Municípios no Estado a ter esse projeto. Disse que está à disposição no que

for preciso e colocou sua Secretaria à disposição. Depois foi dada a palavra aos
senhores Rodrigo Fernandes, representando a Faculdade Reges e Paulo Roberto
Silva, representando a ETEC. Ambos ressaltaram a importância do Fórum, como a
necessidade de se trabalhar com os jovens, dando a eles condições para que,
também, possam participar deste Fórum. Por fim, fez uso da palavra o Prefeito Edmar
Mazucato, que se prontificou a dar todo apoio ao Fórum, assim como colocou todas as
Secretarias para juntarem forças, trabalhando, conjuntamente, em todas as áreas
abrangidas pelo Fórum. Foi ressaltada, também, a necessidade de o Fórum ter um
trabalho permanente e, para tanto, haverá a necessidade de se reunir semanalmente.
Também foi cobrado para que todas as Organizações que estiveram presentes à
reunião nomeassem seus representantes o mais breve possível. Não havendo mais
nada a discutir, foi nada por encerrada a discussão, cuja ata vai assinada pelo Doutor
Cláudio Roberto Tonol, Coordenador Geral, e por mim João Lino, Secretário ad hoc.
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