
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE NOVEMBRO DE 
2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 26 (vinte de seis) dias do mês de Novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16 

h (dezesseis horas), foi realizada mais uma Reunião dos Coordenadores 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 

Claudio Roberto Tonol, Edilson Zanetti, Edivaldo Marconato, Luiz Alberto Tadeu de 

Azevedo Lassen, Rodrigo Fernandes e Paulo Roberto da Silva, 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 Tonol, 

agradeceu pela presença de todos. Iniciado, propriamente, os trabalhos, o 

Coordenador Geral colocou em votação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Após, o Coordenador Geral recordou sobre o que foi dito na reunião 

anterior e disse que foi confirmada a utilização das salas da Faculdade Reges para o 

evento "Fórum 2020" (dois mil e vinte). O Coordenador Rodrigo Fernandes sugeriu a 

participação dos alunos do Curso de Administração da referida faculdade no Fórum. O 

Coordenador Geral disse ter entrado em contato com o Diretor de Cultura do 

Município, Senhor José Brás, no sentido de se encenar uma peça teatral contando a 

história de Osvaldo Cruz e que ele aceitou a incumbência. A seguir, foi discutido sobre 

se criar uma imagem visual do Fórum, assim como se fazer um levantamento dos 

custos para a realização do Fórum. Sobre isso, o Secretário Geral  foi incumbido de 

levantar os custos. Após, foi discutido sobre o convite ao voluntário Marcelo Zambrotti 

Machado para que este faça parte da equipe de Coordenadores, visto ele teve uma 

participação destacada nas reuniões onde foram discutidas os capitais que serão 

apresentados no "Fórum 2020" (dois mil e vinte). Além disso, ele, juntamente com o 

voluntário Mateus Nabas Bernardo, poderão ser os organizadores do Multiplic Jovem. 

Sua entrada na equipe foi aprovada por unanimidade. Também foi discutida uma 

abertura para o Multiplic Mulher nas reuniões dos Coordenadores, com a participação 

da senhora Aparecida Tressano Filó, que é uma das integrantes desse braço do 

Multiplic, que é o Multiplic Mulher. Até porque a referida senhora poderá ser um elo 

para levar à sua equipe o que vai sendo discutido nas reuniões dos Coordenadores do 

Multiplic. O Coordenador Edivaldo Marconato sugeriu que as reuniões do Multiplic 

Mulher sejam realizadas após a reunião dos Coordenadores. A participação  da 

senhora Aparecida Tressano Filó nas reuniões dos Coordenadores foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, o assunto "Fórum 2020" (dois mil e vinte) voltou a ser 

discutido. Foi sugerido que o evento, ao invés de 5 (cinco) dias, será realizado em 4 

(quatro) dias, ou seja, entre os dias 14 (catorze) ao dia 17 (dezessete) do mês de Abril 

do próximo ano, sendo que no dia 14 (catorze), será realizado o cerimonial de 

abertura. Nos dias 15 (quinze) e 16 (dezesseis) serão realizados os painéis de 

debates, sendo que, no dia 16 (dezesseis), após o painel de debates, será encenada a 

peça teatral contando a história de Osvaldo Cruz até o Multiplic. E no dia 17 

(dezessete) haverá a apresentação dos projetos elaborados nas salas e, após, haverá 

uma palestra de alto nível quanto aos debates, eles acontecerão em 5 (cinco) salas, 

nos 2 (dois) dias, e serão sobre os cinco capitais previamente escolhidos. Para o 



fórum, os profissionais municipais de cada área deverão ser convidados. O Secretário 

Geral ficou encarregado de enviar aos Coordenadores a planilha demostrando como o 

fórum será realizado. Sobre o Plano de Comunicação, o Coordenador Edilson Zanetti 

fez uma explanação de como está sendo desenvolvido o trabalho e que, em 

Dezembro próximo, o mesmo estará pronto, quando, também, estará sendo feita uma 

prestação de contas aos patrocinadores. Foi discutido, também, sobre uma linha de 

transmissão, via whatsapp, quando todos os envolvidos no Multiplic, sejam 

Coordenadores, voluntários, integrantes do Multiplic Mulher e outros, receberão 

notícias do trabalho e atividades desenvolvidos pelo Multiplic. Após, foi comunicado 

que a Loja Maçônica Trabalho e Firmeza disponibilizou um tempo durante o jantar do 

dia 29 (vinte e nove) para que representantes do Multiplic façam um apresentação do 

que é o Multiplic, qual o seu objetivo, e como o trabalho está sendo desenvolvido. O 

convite foi declinado devido a outras prioridades para o momento. Depois, foi falado 

sobre o Projeto de Combate a Dengue. Foi dito que no sábado, dia 23 (vinte e três) foi 

realizado um café da manhã na Escola Maria Aparecida Lopes, onde foi apresentado o 

projeto e no qual compareceram cerca de 20 (vinte) pessoas, sendo que cada uma 

delas se comprometeu a levar mais 5 (cinco) amigos para o próximo café, que será 

realizado sábado, dia 30 (trinta). Foi dito, também, que a UNIMED colaborou com R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para despesas inerentes ao projeto. Ficou 

decidido que os voluntários do Projeto "Todos Contra A Dengue" terão um seguro de 

vida que valerá até o final dos trabalhos. Sobre o Plano Socioeconômico- Visão de 

Futuro, foi comunicado que, na próxima reunião que acontecerá na semana que vem, 

o Consultor José Leonardo Cano Quintino apresentará os 6 (seis) eixos que ele está 

selecionando. Por fim, foi comunicado que a Lei sobre o CEI-Centro de 

Empreendedorismo e Inovação- ainda está na Prefeitura e que, provavelmente, sua 

aprovação não sairá este ano. Nada mais havendo a discutir, o Coordenador Geral 

deu por encerrada a reunião e pediu que fosse feita 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 


