
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE OUTUBRO DE 
2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16 h 
(dezesseis horas), foi realizada mais uma reunião do Fórum Permanente de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Osvaldo Cruz (Multiplic), na sede da 
Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, sito na Avenida José Siqueira, 
429 (quatrocentos e vinte e nove), na qual compareceram os Coordenadores Cláudio 
Roberto Tonol, Aparecida Tressano Filó, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, Edivaldo 
Marconato, Julio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Paulo Roberto da 
Silva, o Consultor José Leonardo Cano Quintino e demais presentes: Antônio Carlos 
Menegassi, Dorival Tapias Ortega, Marcelo Zambrotti Machado,Plínio Pimentel e 
Walter Teixeira Cavalcante, os quais assinaram a lista de presença. Também 
participou o Secretário Geral, Lucas Renato Caetano do Nascimento. Abrindo os 
trabalhos, o Coordenador Geral, senhor Claudio Roberto Tonol, agradeceu pela 
presença de todos. Iniciando, propriamente, os trabalhos, o Coordenador Geral 
colocou em votação a ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Após, o 
Coordenador Geral disse que foi protocolado a solicitação de uma reunião com o 
Prefeito Edmar Mazucato, quando será tratado sobre o projeto de Prevenção à 
Dengue e que a reunião não aconteceu ainda por conta da agenda do senhor Prefeito 
não ter um horário disponível nesta semana. Sobre o "Fórum 2020", o Coordenador 
Geral disse que teve uma reunião com os senhores Jayme Gonzaga, Diretor da 
Faculdade Reges, e o professor Leite, sobre a possibilidade de o referido fórum se 
realizar nas dependências daquele estabelecimento de ensino e que os dois foram 
muito receptivos à ideia da realização do fórum na faculdade e que as suas portas da 
Instituição estão abertas ao Multiplic, mas será preciso o aval da professor Gonzaga. 
O Coordenador Rodrigo Fernandes teceu comentários sobre o assunto e aventou a 
possibilidade do fórum estar contido no Plano Educacional da Faculdade. Após, foi 
dada a palavra à senhora Aparecida Tressano Filó, representante do Multiplic Mulher. 
Ela fez uma explanação de como estão os trabalhos visando à estruturação deste 
braço do Multiplic e que já tem agendada uma palestra com o psicólogo Adalberto 
Matos, para o dia 21 (vinte e um) de Novembro, cujo tema será "Autoestima". 
Passando para a Câmara Técnica, foi falado sobre os grupos de whatsapp e sobre a 
lista de transmissão falando sobre os trabalhos executados pelo Multiplic aos 
patrocinadores, assim como aos Coordenadores, aos voluntários, que são em número 
de 80 (oitenta) e outros. A seguir os representantes dos voluntários, senhores Marcelo 
Zambrotti Machado, Plínio Pimentel e Antonio Carlos Menegassi, expuseram uma 
série de coisas a respeito do plano de prevenção à dengue e outros assuntos 
pertinentes. Com isso, ficou marcada uma reunião dos voluntários para o próximo dia 
28 (vinte e oito), às.19h (dezenove horas). Foi lembrado que no dia de amanhã, 23 
(vinte e três), na sede da Associação Comercial será realizada uma reunião com as 
Lojas Maçônicas da cidade, ás 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos), quando será 
feita uma apresentação pelo  Coordenador Júlio Peixoto, que falará sobre o Multiplic e 
quais os trabalhos que foram realizados até agora. Todos os Coordenadores foram 
convidados para o evento. Sobre o CEI-Centro de Empreendedorismo e Inovação, o 
Coordenador Geral disse que esteve, juntamente com o Secretário Geral, na 
Prefeitura, falando com o Secretário Municipal de Administração e Finanças, senhor 
Ener Alves da Cunha, onde foi conversado sobre as alterações que deverão ser feitas 
no projeto-de-lei que deverá ser encaminhada à Câmara Municipal, que diz respeito à 
CEI. Segundo o Coordenador Geral, disse que o  Secretário Municipal de 
Administração e Finanças prometeu fazer as alterações até o final do corrente mês. A 
seguir, foi falado sobre o Walking Together, que acontecerá na cidade de Dracena, 



hoje, às 19h (dezenove horas), sendo que o evento terá como foco Negócios. Sobre o 
assunto,  o Coordenador Júlio Peixoto se manifestou tecendo considerações. Após, foi 
falado sobre o evento "Visão de Futuro", que acontecerá no próximo dia 29 (vinte e 
nove), às 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos), quando a equipe da Consultoria J. 
Quintino fará uma apresentação mais detalhada do Plano Socioeconômico, da qual já 
poderão ser em escolhidos as Câmaras Técnicas que serão trabalhadas (não 
necessariamente no evento já serão escolhidas as Câmaras). A seguir, foi dada a 
palavra ao Consultor José Leonardo Cano Quintino, que apresentou as análises e 
resultados com a pesquisa realizada com 420 (quatrocentos e vinte) munícipes, 
destacando as expectativas da população coletas nesta entrevista. Vários dos 
presentes se manifestaram na oportunidade. Nada mais havendo a tratar, o 
Coordenador Geral pediu que fosse lavrada a presente ata, a qual vai assinada pelo 
Coordenador Geral e por mim, Secretário. 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
Cláudio Roberto Tonol                            Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen 
Coordenador Geral                                     Secretário 


