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 14 DE
MAIO DE 2019.
Aos catorzes dias do mês de maio 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, a reunião dos Coordenadores
do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de Osvaldo Cruz,
denominado Multiplic com a presença de 06 (seis) membros, sendo: Cláudio Roberto
Tonol, Coordenador Geral, e demais coordenadores: Edilson Zanetti, Edivaldo
Marconato, João Lino, Lucas Renato Caetano do Nascimento e Paulo Roberto da
Silva. 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-) Centro de Empreendedorismo e Inovação: O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol,
explanou aos membros presentes sobre a reunião com o Prefeito e demais representantes do
Poder Executivo, na qual, foi apresentado o Projeto de implantação do Centro de
Empreendedorismo e Inovação, e será avaliado pelo Executivo a viabilidade para dar
sequência ao processo de implantação do Projeto. Foi explanado, sobre a regularização da
AMDE – Agência Municipal de Desenvolvimento Empresarial, que será braço operacional para
viabilizar os projetos advindos do Fórum Multiplic, e em discussão com os membros presentes,
foi relatada a necessidade de estruturação da agência municipal, realizando-o após o Projeto
CEI ser viabilizado.
2-) Estruturação do Fórum Multiplic: Foi discutido a respeito da estruturação do Fórum Multiplic,
com a implantação da consultoria e execução do Plano Socioeconômico. Desta forma, o
Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, expos ao grupo, que serão constituídos Conselhos:
Gestor, Técnico e Estratégico para acompanhamento e avanço do Fórum Multiplic. Sendo
assim, será constituído o Conselho Gestor, com a permanência dos membros do Núcleo Inicial.
O Conselho Técnico deverá ser formado, delegando-se a responsabilidade para os
Professores Paulo Roberto e Rodrigo Fernandes. Na oportunidade, foram discutidos na
reunião, pelos membros presentes, alguns nomes para compor o Conselho Estratégico,
segundo os critérios sugeridos pela Consultoria. O Gerente da Entidade e Coordenador,
Senhor João Lino, no ensejo, mencionou sobre a estruturação do “Quartel General”, ou espaço
para o Fórum Multiplic, na qual, esta realizando orçamentos e o prazo para a entrega da sala
pronta, será estendido para o próximo mês.
3-) Plano Socioeconômico: O Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, mencionou que foi
celebrado a assinatura de contrato com a empresa J. Quintino, para Execução dos Trabalhos
de Consultoria e Plano Socioeconômico, e destacou que devemos iniciar uma campanha de
marketing, ressaltando que o Fórum Multiplic, terá projetos que darão resultados em médio e
longo prazo. No ensejo, o Dr. Cláudio Tonol, enfatizou que o grupo que constitui o Fórum
Multiplic é apolítico, tratando-se de um grupo imparcial e todos os esforços para o
desenvolvimento econômico e social, será pautado por resultados coletivos à sociedade
Osvaldocruzense, e não interesses próprios e políticos.
4-) Captação de Recursos: Foi apresentado na reunião, através do Dr. Cláudio Tonol, os
resultados com as visitas aos empresários, para captação de recursos, visando a colaboração

para os projetos advindos do Fórum Multiplic. Também, mencionou a respeito da Palestra para
captação de recursos, na qual, foi sugeridas datas e discutidos algumas estratégias de vendas,
para realização do evento.
5-) Plano de Comunicação: O Coordenador, Senhor Edilson Zanetti, explanou ao grupo, que o
Plano de Comunicação esta sendo desenvolvido. Sendo realizada uma reunião com o
consultor Leonardo Quintino, na qual, aplicou a metodologia do Business Model Generation
Canvas, e posteriormente será validado pelo Conselho Técnico.
6-) Outros: O coordenador, Senhor Paulo Roberto, explanou aos membros sobre o evento que
será realizado na ETEC Amim Jundi, sendo a Escola de Inovadores. Também, na
oportunidade, o Gerente da Entidade e Coordenador, Senhor João Lino, disse que o
Superintendente do Sebrae SP, Senhor Wilson Poit, estará no escritório regional de Presidente
Prudente, no dia 30/05, e sugeriu a participação do Grupo dos Coordenadores para o encontro.

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h47min, 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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