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

No dia onze de dezembro 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 seis 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 presentes. Logo na sequência,
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. Seguindo a pauta do dia, o Doutor Cláudio Tonol explicou
que o Projeto de Lei, foi aprovado pelo Poder Legislativo, e no momento atual, deve-se
aguardar a sanção do Poder Executivo e posterior publicação da aprovação da Lei.
Em seguida, o Senhor Edilson Zanetti, relatou a evolução das ações de marketing,
onde irá ser desenvolvidos vídeos com conteúdos explicativos. Logo em seguida,
foram apresentados ao grupo os dados macros da economia do nosso munícipio, e
explicitado que a evolução do diagnóstico, dará com o cruzamento dos dados e
transformando-os em informação. O Doutor Cláudio Tonol, relatou sobre a formação
das câmaras técnicas, demonstrando que será necessário criar projetos de curto,
médio e longo prazo. Por fim, o senhor João Lino, gerente da Entidade, fez
comentários em relação à contratação de uma consultoria, negociando uma reunião
sem custos via Skype com a consultora Marcia Santin, ex-diretora executiva do
CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Paraná. Sendo
assim, não havendo mais nada a tratar, o coordenador geral, Doutor Cláudio Roberto
Tonol, encerrou a reunião as 17h45m (dezessete horas e quarenta e cinco 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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