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

Aos dias vinte e três de outubro de dois mil e dezoito, na hora aprazada, sendo as
16h00m (dezesseis horas), foi iniciada a Reunião dos Coordenadores do Fórum
Permanente de Desenvolvimento 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 sete membros, conforme
registro em livro próprio de presença. Foi realizada a abertura da reunião, presidida
pelo coordenador geral do Fórum de Desenvolvimento, Doutor Cláudio Roberto Tonol,
o qual fez os agradecimentos aos envolvidos na estruturação do fórum, e após,
solicitou a aprovação da ata da reunião anterior, encaminhada previamente via e-mail,
e não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a ata da reunião
anterior por unanimidade. Na sequencia, o Doutor Cláudio Tonol explicitou a evolução
do projeto de lei, onde foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz,
juntamente com a assessoria jurídica e o prefeito municipal, senhor Edmar Carlos
Mazucato, o qual fizeram as devidas considerações e sugestões de melhorias no texto
do projeto de lei. Desta forma, foi exposto aos membros presentes as modificações
sugeridas, e já modificado o texto do projeto de lei com as recomendações. Seguindo
a pauta da reunião, foi solicitado ao Senhor Edilson Zanetti explanar sobre a evolução
das ações de marketing, o qual destacou a construção do site, e apresentou a
estrutura de layout do site sugerida, e abriu-se então para todos os membros
presentes sugerirem as modificações necessárias. Com isto, os membros presentes
manifestaram suas sugestões de melhorias para o site. Também, o senhor Edilson
Zanetti explanou ao grupo que a rede social, o Facebook, do fórum Multiplic esta ativa
e disse que tão logo a rede social será alimentada com informações relevantes e de
interesse da comunidade de Osvaldo Cruz. O coordenador geral, doutor Cláudio
Tonol, solicitou ao senhor Rodrigo Fernandes, apresentar a evolução do plano de
sensibilização, onde o mesmo explicitou ao grupo as correções feitas no material de
apresentação, conforme sugestões de melhorias na reunião passada, e em discussão
com os membros presentes, foram feitas novas contribuições para assim concluir o
material de apresentação. O senhor Rodrigo Fernandes, aproveitou o momento, e
reforçou que devemos nos preparar para a apresentação, para que haja padronização
de linguagem, e que seja transmitido o conceito de forma clara e objetiva. Com isto, o
doutor Claudio Tonol, solicitou ao Senhor Rodrigo Fernandes que na próxima reunião
o mesmo realize o treinamento da apresentação com os membros que serão
multiplicadores deste conteúdo. Em sequencia, foram apresentados os grupos da
sociedade para realizar a apresentação, e então criada e definida um cronograma para
realização das apresentações; onde ressaltou que estas apresentações serão apenas
de sensibilização. Também foi ressaltado, pelo presidente da Entidade, Senhor
Edivaldo Marconato, a importância nos dias do evento de apresentação ter o
credenciamento, para assim possuir um banco de dados, com informações relevantes
para após a etapa do plano de sensibilização, convidar os interessados para

comporem a formação das câmaras técnicas. O coordenador geral, Doutor Cláudio
Tonol, reforçou que esta etapa de estruturação do fórum, os coordenadores envolvidos
terão participação importante, pois será o elo para formação do fórum, e ressaltou que
o fórum é de toda a sociedade. Para finalizar, o coordenador geral, doutor Claudio
Roberto Tonol, definiu que a próxima reunião será dedicada ao treinamento da
apresentação do Multiplic, e sugeriu que os membros trouxessem a reunião possíveis
questionamentos que o público irá fazer. Sendo assim, determinados as próximas
ações à serem executadas, o coordenador geral, Doutor Cláudio Roberto Tonol,
encerrou a reunião as 17h40m (dezessete horas e quarenta 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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