ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO
NO DIA SEIS DE NOVEMBRO 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 seis de novembro 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, denominada MULTIPLIC,
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,
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, iniciando com a reprodução do vídeo institucional da cidade de
Osvaldo Cruz, produzido este ano para a entidade; e em seguida fez os
agradecimentos aos membros presentes na décima reunião de estruturação do fórum.
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, o qual a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal havia enviado ao
executivo, e estiveram reunidos com o Prefeito Municipal, o Senhor João Lino, gerente
da Entidade e Senhor Edivaldo Marconato, presidente da Entidade, no qual obtiveram
como resposta do Prefeito Municipal, que o projeto de lei será tão breve encaminhado
ao poder legislativo. Na sequencia, o Senhor Edilson Zanetti expos o avanço nas
ações de marketing, onde a rede social está ativa e sendo publicadas informações
relevantes ao fórum, e quanto ao site, as modificações solicitadas em reuniões
anteriores, estão sendo executadas, e tão breve o site estará com acesso disponível.
Em discussão com o grupo de coordenadores, foi exposto à necessidade de estruturar
as câmaras técnicas, antes do lançamento oficial dos trabalhos, e na oportunidade o
Senhor Paulo Roberto, esclareceu que será necessário criar uma metodologia para
acompanhar e dar diretrizes as câmaras técnicas. Seguindo a pauta, o Doutor Cláudio
Tonol, solicitou ao Senhor Júlio Peixoto explanar ao grupo sobre o andamento do
plano de sensibilização, onde o mesmo apresentou as etapas do plano de
comunicação, relatando que haverá trabalho árduo até a data de lançamento oficial
dos trabalhos, justificando que nos meses de dezembro e janeiro, deverá ser
elaborado o diagnóstico preliminar e em fevereiro desenvolver a metodologia e
treinamento para as câmaras, para assim, posteriormente ser lançado oficialmente os
trabalhos do fórum. Desta forma, foi sugerido então, que o lançamento oficial fosse
postergado para o mês de março, do ano seguinte. Também foi discutido com o grupo
de coordenadores, que na apresentação de sensibilização do fórum, para a câmara
municipal, o multiplicador recomendado para ministrar, seria o senhor José
Cavalcante, gerente do Sebrae de Presidente Prudente, pois é o mais conveniente e
adequado para o público direcionado, o qual será convidado para ministrar a
apresentação. Sendo assim, não havendo mais nada a tratar, o coordenador geral,
Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a reunião as 17h15m (dezessete horas e

quinze 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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