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 23 DE
ABRIL DE 2019.
Aos vinte e três dias do mês de abril 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 16h11min, esta reunião dos
Coordenadores do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de
Osvaldo Cruz, denominado Multiplic com a presença de 10 (dez) membros conforme
registro efetuado pela lista de presença. A hora aprazada o Coordenador Geral do
Fórum Multiplic, 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-) AMDE: O Secretário Lucas Caetano, apresentou ao grupo, o relatório emitido pela Receita
Federal, constando as pendências da Agencia Municipal de Desenvolvimento Empresarial –
AMDE, e esclareceu que há declarações sem envio ao órgão Federal, e deve-se regularizar
enviando-as e efetuando pagamento das multas, em razão dos atrasos na entrega. O grupo de
coordenadores decidiu aguardar reunião com o Poder Executivo, para posteriormente deliberar
a respeito de regularização.
2-) Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI: O Senhor Rodrigo Fernandes, apresentou
ao grupo a Planilha de Custos e Investimentos com detalhes para o início das atividades e
valor do custo de operação mensal, na qual, estes investimentos resultam na viabilidade do
Centro de Empreendedorismo e Inovação. Com a discussão em grupo dos custos e
investimentos, o Coordenador Geral, Doutor Claudio Tonol, informou ao grupo que será
realizado uma reunião com o Prefeito Municipal para apresentar o escopo deste Projeto.
3-) Plano Socioeconômico: O Doutor Cláudio Tonol, explicou ao grupo, que o contrato com a
empresa de consultoria, para realizar o Plano Socioeconômico deve avançar, e será pauta da
reunião com o Poder Executivo.
4-) Captação de Recursos: O Doutor Cláudio Tonol, relatou ao grupo as empresas já visitadas,
e citou novas empresas que deverão ser visitadas para apresentar o Projeto Multiplic e
viabilizar a parceria para os avanços dos Projetos. Desta forma, ficou deliberado o
agendamento com as empresas, no período da tarde, na qual, a maioria do grupo teria
flexibilidade de agenda.

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h43min, 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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