ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ (MULTIPLIC),
REALIZADA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
OSVALDO CRUZ, À AVENIDA JOSÉ SIQUEIRA, 429 – CENTRO, NO DIA 19 DE
FEVEREIRO DE 2019.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede da
Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, à Avenida José Siqueira, 429 Centro, nesta cidade de Osvaldo Cruz, teve início, às 16h00min, esta reunião dos
Coordenadores do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de
Osvaldo Cruz, denominado Multiplic com a presença de 09 (nove) membros conforme
registro efetuado pela lista de presença. A hora aprazada o Coordenador Geral do
Fórum de Desenvolvimento, Doutor Cláudio Roberto Tonol iniciou a reunião dos
coordenadores. Ato contínuo fez os agradecimentos aos membros presentes, e em
seguida solicitou a aprovação da ata da reunião anterior, encaminhada previamente
via e-mail, sendo esta aprovada. Foram tratados os seguintes assuntos:
1-) Proposta de Trabalho - Plano Socioeconômico: O Doutor Cláudio Tonol, explicou ao grupo,
que após discussão de valores da proposta, e definido o escopo de trabalho da consultoria
externa, encaminhou ao jurídico da prefeitura para apreciação e viabilidade de captação de
recursos públicos. O gerente da Entidade reforçou dizendo que a Assessoria Jurídica da
Prefeitura havia feito contato, e adiantou que há possibilidades da contribuição da prefeitura do
município, porém, o assunto será discutido com maior profundidade nas próximas semanas,
com outros setores do Poder Executivo. Com isto, o Doutor Cláudio Tonol, salientou a
necessidade de aguardar as decisões do Poder Executivo para dar sequencia a efetivação da
contratação de consultoria externa, resultando no Plano Socioeconômico do Município. Foi
sugerido dentre discussão em grupo, a possibilidade do consultor Leonardo Quintino realizar a
apresentação da proposta ao Poder Executivo.
2-) Plano de ação: Câmaras Técnicas: Foi discutido em grupo, a necessidade de iniciar os
trabalhos das Câmaras Técnicas, com objetivo de qualificar os interessados em participar
voluntariamente das Câmaras Técnicas. O Doutor Cláudio Tonol, aproveitando a presença de
representantes do SEBRAE, solicitou que os mesmos pudessem contribuir para esta etapa e
iniciar os trabalhos das Câmaras Técnicas. Sendo assim, o Senhor José Carlos Cavalcante,
Gerente do Escritório Regional do SEBRAE, sugeriu como proposta a aplicação da O.P.P.
(Oficina de Planejamento Participativo), onde qualificará os interessados nos trabalhos em
grupos. O Senhor José Carlos Cavalcante, acrescentou dizendo que irá reunir com sua equipe
no Escritório Regional, e vai preparar uma proposta técnica a ser apresentada na próxima
reunião. Em discussão aberta com o grupo, foi sugerido que realizassem 1 (uma)
apresentação, explicando a metodologia desta Oficina de Planejamento Participativo, e após
fossem divididos em 3 ou 4 grupos, para aplicação da Oficina. Foi considerado que os grupos
que serão formados, sejam de pessoas interessadas em temas correlatos, para haver maior
engajamento nos grupos.
3-) Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI: Em discussão aberta com o grupo, foi
realizado alguns comentários a cerca da proposta da instalação do Centro de
Empreendedorismo e Inovação, em espaço cedido pela prefeitura. O Senhor José Carlos
Cavalcante, sugeriu que o Secretário de Tecnologia de Presidente Prudente, Senhor Rogério
Alessi, conhecesse o espaço e pudesse contribuir com propostas para aplicação no espaço à
ser cedido. Também, o mesmo disse que o SEBRAE poderá oferecer uma solução para este
espaço, trazendo o Projeto Startups, porém, irá convidar a equipe do SEBRAE para fazer os
esclarecimentos deste projeto ao grupo de coordenadores do Multiplic.

4-) Visitas técnicas: O Doutor Cláudio Tonol, disse que a visita técnica à ADETEC em Lins,
será realizado nesta sexta-feira, dia 22, e que representantes do Poder Executivo, irá
acompanhar a comitiva do Fórum nesta visita técnica. Também, disse que no próximo dia 27,
quarta-feira, haverá nova visita técnica ao INOVA Prudente, com acompanhamento do Poder
Executivo.
5-) Regimento Interno: O Doutor Cláudio Tonol, expos ao grupo que o Regimento Interno esta
sendo apreciado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Osvaldo Cruz, e logo teremos uma
análise sobre o mesmo, e submeteu ao grupo, para que pudessem contribuir para alguma
melhoria do regimento interno, porém, não foi manifestado nenhuma sugestão.
6-) Outros: O Presidente da Entidade, Senhor Edvaldo Marconato, expos ao grupo que alguns
pedágios serão implantados na nossa região, e que haverá audiência publica aqui em Osvaldo
Cruz para tratar sobre o assunto. Portanto, sugeriu ao grupo, que eventos como estes, 1 (um)
representante do Fórum deve participar, para evidenciar a participação do Multiplic.

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h45min, 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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