ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO
NO DIA OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE 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 oito de janeiro de dois mil e dezenove, as 16h25m (dezesseis horas e vinte e
cinco minutos), 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 e dois
participantes convidados, conforme registro em livro próprio de presença. Ao início da
reunião, presidida pelo coordenador geral do Fórum de Desenvolvimento, Doutor
Cláudio Roberto Tonol, 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, solicitou ao senhor Edilson Zanetti que manifestasse ao grupo os avanços das
ações de marketing. Desta forma, o senhor Edilson Zanetti explicou que as
publicações na mídia social Facebook, devem receber investimentos, para promover
os conteúdos com um alcance maior de pessoas. Também mencionou que serão
produzidos conteúdos com objetivo de despertar interesse ao leitor, sendo
disponibilizados aos canais de comunicação. Haverá a produção de vídeos curtos,
porém, esta ação ocorre a partir do final do mês. Seguindo a pauta, o senhor Paulo
Roberto, relatou sobre a evolução do diagnóstico socioeconômico, onde, o
levantamento de dados secundários esta concluído, e a fase seguinte é realizar a
leitura desses dados, o que resultará na construção do diagnóstico socioeconômico.
Foi discutida a questão do prazo de entrega do diagnóstico, onde, possivelmente a
entrega será para o final do mês, e após o material será validado pela equipe do
Escritório Regional do SEBRAE de Presidente Prudente. O doutor Cláudio Tonol,
informou ao grupo, que será realizada uma reunião com o Prefeito, onde o
agendamento será para o final do mês de janeiro, tendo como pauta a apresentação
da evolução do Multiplic. Também, o doutor Cláudio Tonol, mencionou a importância
de realizarmos visitas técnicas, e sugeriu a visita no Inova Prudente, e na Escola de
Inovação em Pompeia, sendo que para o Inova Prudente, foi definido em grupo, a
visita para o dia dezessete, a partir das 09h (nove horas). Sendo assim, não havendo
mais nada a tratar, o coordenador geral, Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a
reunião as 17h35m (dezessete horas e trinta 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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