ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO
NO DIA DEZOITO 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 dezoito 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
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, 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
relatou que o Projeto de Lei, agora é Lei, pois a Câmara Municipal aprovou e o
Prefeito Municipal sancionou, desta forma, definem-se os passos seguintes, que são a
elaboração do regimento interno, o qual será elaborado uma minuta; e também deverá
ser providenciado o registro em Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Logo
em seguida, o Dr. Cláudio Tonol, solicitou à Lucas Caetano relatar a respeito das
novas adesões, onde o mesmo, explicou que houve novas adesões durante a semana
anterior, mencionando que esta havendo pessoas interessadas, inclusive buscando
informações diretamente na sede da Entidade. Foram observados que nestes
atendimentos, de pessoas interessadas em participar do Fórum de Desenvolvimento,
alguns interesses divergem ao propósito do Fórum de Desenvolvimento, que visa o
benefício de desenvolvimento coletivo, e algumas pessoas interessadas, estão
buscando o benefício próprio. Diante desta observação, o Dr. Cláudio Tonol, explicou
ao grupo de coordenadores que deve-se ter esta atenção, para que as câmaras
técnicas não sejam contaminadas por pessoas que buscam interesse próprio, e
justificou a razão de que o número de pessoas aderidas até o presente momento,
torna suficiente a formação das câmaras, não havendo necessidade de buscar
determinado número para composição das câmaras. Na pauta seguinte, o Doutor
Cláudio Tonol, esclareceu que há necessidade do diagnóstico preliminar
socioeconômico do município de Osvaldo Cruz estar pronto para apresentação aos
interessados em participar da câmara técnica, pois além de diretriz para os grupos nas
câmaras técnicas desenvolverem projetos, será item relevante para decisão de qual
segmento de câmara técnica será formada; desta forma, o Sr. Paulo Roberto, disse
que os dados estão sendo coletados, e a etapa seguinte da elaboração do
diagnóstico, é realizar a leitura desses dados. Após pauta do dia exposta; foi iniciada
uma videoconferência, com a Consultora de Negócios, Sra. Márcia Santim, de modo
que o objetivo era um bate-papo inicial, para validação das etapas de estruturação e
conhecer o portfólio de serviços que pudessem ser agregados a estruturação do
Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de Osvaldo Cruz. Nesta

apresentação, assuntos pertinentes a estruturação do Fórum de Desenvolvimento, e
caminhos a serem percorridos foram tratados. Onde, ao final, foi sugerido pelo grupo
de coordenadores, o envio de proposta para uma possível contratação de consultoria.
Finalizando a videoconferência, o grupo de coordenadores debateram assuntos
pertinentes ao que foi exposto na apresentação da Sra. Marcia Santim, sugerido
inclusive pesquisar outros consultores, para avaliação da viabilidade de contratação
desta modalidade de prestação de serviço. Por fim, o Sr. Júlio Peixoto, alertou ao
grupo de coordenadores, que deve-se haver um empenho de todo o grupo, na
dedicação de estudos relacionados a toda a estrutura do Fórum de Desenvolvimento,
pois deverá haver um embasamento sólido de conhecimento por parte dos
coordenadores. Sendo assim, não havendo mais nada a tratar, o coordenador geral,
Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a reunião as 17h48m (dezessete horas e
quarenta e oito minutos), cuja esta ata vai assinada pelo Doutor Cláudio Roberto
Tonol, coordenador geral e por mim, Lucas Renato Caetano do Nascimento,
secretário.

Cláudio Roberto Tonol
Coordenador Geral

Lucas Renato Caetano do Nascimento
Secretário

