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 26 DE
FEVEREIRO DE 2019.
Aos vinte e seis 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 07 (sete) 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 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, posicionou o
grupo, que o avanço na contratação da consultoria externa, para elaboração do Plano
Socioeconômico, dará a partir da viabilização econômica à ser discutida com o Poder
Executivo, e mencionou que foi solicitado agendamento de reunião no gabinete do Prefeito
Municipal, onde, quando agendado, será feito a reunião com o grupo dos coordenadores do
Multiplic.
2-) Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI: Foi discutido em grupo, sobre a
estruturação do Centro de Empreendedorismo e Inovação, o qual, foi mencionado pelo
presidente da Entidade, Senhor Edivaldo Marconato, a necessidade de haver um gestor para
atuar e efetivamente executar os projetos deste Centro de Empreendedorismo e Inovação,
relatou ainda sobre projetos como o Empreender, o Posto de Atendimento do Sebrae, Senai,
dentre outros projetos, seriam importantes estarem concentrados no mesmo local. O Doutor
Cláudio Tonol, explanou ao grupo, que o Multiplic não será responsável pela gestão dos
projetos, mas, que a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico – AMDE poderá ser
um braço atuante na gestão dos projetos advindos do Multiplic.
3-) Plano de ação: Câmaras Técnicas: O Doutor Cláudio Tonol, solicitou ao grupo que
apreciasse a proposta encaminhada pelo Sebrae para início das Câmaras Técnicas. E, o grupo
decidiu que a proposta de qualificação, onde será ministrado Oficina de Planejamento
Participativo, esta dentro das expectativas da etapa de preparação das Câmaras Técnicas.
Portanto, será encaminhado a solicitação ao Sebrae, e aguardará a confirmação dos mesmos
para início das atividades.
4-) Regimento Interno: O secretário Lucas Caetano, expos ao grupo, que o Estatuto foi
analisado pelo Cartório de Registro de Osvaldo Cruz, porém, alguns alinhamentos e ajustes
deverão ser feitos com o contador, para dar sequência ao registro. Também, foi apresentando
ao grupo, a composição do Plenário do Fórum de Desenvolvimento, com as indicações dos
representantes dos setores públicos e privados, como também estrutura do Comitê Gestor, que
será responsável pela administração de recursos. Desta forma, não houve manifestação
contrária a composição do Plenário e Comitê Gestor.
5-) Visitas técnicas: O Doutor Cláudio Tonol, explicou ao grupo, que será feita nova visita
técnica ao INOVA Prudente, com os representantes do Poder Executivo, e a visita realizar-se-á
no dia 27, quarta-feira.

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h25min, 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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