ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
PERMANENTE ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO NO
DIA NOVE DE OUTUBRO 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.

No dia nove de outubro de dois mil e dezoito, na hora aprazada, sendo as 16h00m
(dezesseis horas), foi iniciada a Reunião dos Coordenadores do Fórum de
Desenvolvimento Permanente Econômico e Social de Osvaldo Cruz, na sede da
Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, situada na Avenida José
Siqueira, quatrocentos e vinte e nove, com a presença de nove membros do fórum,
conforme registro em livro próprio de presença. Foi realizada a abertura da reunião,
presidida pelo coordenador geral do Fórum de Desenvolvimento, Doutor Claudio
Roberto Tonol, e em seguida, Lucas Caetano realizou a leitura da ata da reunião
anterior, o qual foi aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta do dia, o coordenador
geral, Doutor Claudio Roberto Tonol apresentou o projeto de lei atualizado,
ressaltando o artigo modificado para adequações referente às especificações de
câmaras técnicas, conforme explanado em reunião passada; desta forma solicitou ao
Senhor Ed Jundi para encaminhar o projeto de lei ao departamento jurídico da
Prefeitura Municipal, para que possam realizar a validação do projeto de lei. Em
seguida, outra pauta levantada foi referente aos convites para sensibilização dos
envolvidos dos setores a comporem o Fórum de Desenvolvimento Permanente, e em
discussão aberta entre os membros foi sugerido realizar convites abertos e gerais,
convidando através dos mais diversos meios de comunicação, porém, foi ressaltada a
importância de criar um calendário com as datas de apresentação. O Senhor Júlio
Peixoto, reforçou que nas apresentações de sensibilização, deve estar claro os
objetivos e próximos passos a serem tomados pelo Fórum. Na sequencia, Lucas
Caetano apresentou as ramificações dos setores de Osvaldo Cruz, expondo os grupos
de setores com maior densidade de ramificações, e mostrou o avanço da criação de
lista dos envolvidos nos setores, reforçando que contém na lista um cadastro de todos
os contatos de respectivos envolvidos para um futuro envio de convite personalizado.
Com isto, o coordenador geral, doutor Claudio Roberto Tonol, conjuntamente com os
demais membros, decidiu realizar as apresentações a partir do início de novembro,
onde ficou determinada a ordem de setores a serem convidados: Primeiro:
Vereadores; Segundo: Setor de comunicação; Terceiro: Secretarias Municipais e
Quarto: Conselhos Regionais, Associações e Sindicatos; onde estes fortalecerão na
disseminação do Fórum entre os diversos setores de Osvaldo Cruz. Para isto, definiuse criar um cronograma de apresentações para o mês de novembro, criando datas
para apresentação aos demais setores, inclusive foi sugerido criar formulário para
indicação de pessoas a comporem os núcleos de setores. Outra discussão com o
grupo de coordenadores foi o passo seguinte às apresentações, onde é a formação
das câmaras, a serem chamadas de “núcleos”, inclusive foi sugerido nominar os
grupos como: Núcleo Multiplic “Setor X”, e mediante a diversidade de setores, o
Senhor Edilson Zanetti sugeriu fundir alguns grupos, para que todos os setores
tenham possibilidade de participação e contribuição para o desenvolvimento
econômico, e assim determinando os eixos. O Senhor Rodrigo Fernandes reforçou

que devemos nas apresentações propor quatro projetos genéricos que beneficiara a
todos os setores, e exemplificou um possível projeto a ser apresentado, sendo: as
aceleradoras de empresas, desenvolvidas por alunos da Etec Amin Jundi e Faculdade
Reges de Osvaldo Cruz, que estarão disponíveis para solucionar problemas das
empresas de Osvaldo cruz, a partir de tecnologias em aplicativos e etc. O Senhor
Edilson Zanetti, apresentou as ações de marketing realizadas, onde foi adquirido o
domínio para o site com o nome MULTIPLIC, e serão criados o site e rede social, e
apresentou as sugestões de logomarca, para identificação visual, e em seguida por
unanimidade foi escolhida dentre as opções, a logomarca do fórum. Para finalizar, o
coordenador geral, doutor Claudio Roberto Tonol, definiu alguns temas para que
fossem apresentadas na próxima reunião: Primeiro: Como evoluir economicamente os
setores? Segundo: Criar plano para ouvir os setores e identificar os problemas e
possíveis soluções; Terceiro: Como serão desenvolvidas as câmaras técnicas. Sendo
assim, determinados as próximas ações à serem executadas, o coordenador geral,
Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a reunião as 17h30m (dezessete horas e
trinta minutos), cuja esta ata vai assinada pelo Doutor Cláudio Roberto Tonol,
coordenador geral e por mim, Lucas Renato Caetano do Nascimento, secretário.
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