
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 4 (QUATRO) DE DEZEMBRO DE 2019 
(DOIS MIL E DEZENOVE). 
 
Aos 4 (quatro) dias do mês de Dezembro 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 

empresa CIMCAL, sito na Avenida Presidente Roosevelt, número 632 (seiscentos e 

trinta e dois), 2º (segundo) andar, na qual compareceram os Coordenadores Cláudio 

Roberto Tonol, Aparecida Tressano Filó, Edivaldo Marconato, Edilson Zanetti, 

Emerson Renato Fazan Bussola, João Lino, José Costa, Luiz Alberto Tadeu de 

Azevedo Lassen, Marcelo Zambrotti Machado, Matheus Nabas Bernardo 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 Roberto Tonol, agradeceu pela presença de 

todos. Iniciando, propriamente, os trabalhos, o Coordenador Geral cedeu a palavra 

aos Consultores José Leonardo Cano Quintino e João Ricardo Tonin, da Consultoria 

J.Quintino, que, através de videoconferência, apresentaram a metodologia do trabalho 

que definirá quais os setores (eixos) que serão escolhidos para fomentarem o 

desenvolvimento econômico de Osvaldo Cruz e a consequente validação dos 

mesmos. Segundo a metodologia, foram escolhidos 49 (quarenta e nove) setores 

(eixos), dos quais foi feita uma filtragem, chegando a 21 (vinte e um). Destes 21 (vinte 

e um) foi realizada  uma outra filtragem, onde se chegou ao número de 11 (onze). 

Numa próxima etapa, se fará nova filtragem, onde se chegará ao número de 6 (seis), 

que não estão definidos ainda, pois serão necessárias novas análises. Estes 6 (seis) 

setores (eixos) serão apresentados aos Coordenadores em uma reunião a ser 

marcada, onde serão serão escolhidos os 3 (três) setores (eixos) que serão 

trabalhados e desenvolvidos e que impulsionarão a participação de outros segmentos, 

para que, também, tenham desenvolvimento. Foram apresentadas, também, as mega 

tendências, onde foram apresentados 11 (onze) itens que se distribuíram em 38 (trinta 

e oito) vetores. Terminada a apresentação, os Coordenadores, depois de vários 

questionamentos, validaram os critérios da metodologia que definirá os 11 (onze) e já 

foi marcada para o dia 14 (catorze) de Janeiro de 2020 (dois mil e vinte) a reunião 

onde serão apresentados os 6 (seis) setores (eixos). A seguir, o Coordenador colocou 

em votação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Falando 

sobre a estruturação do Multiplic, o Coordenador Geral comunicou que a senhora 

Aparecida Tressano Filó, que esta atuando na estruturação do Multiplic Mulher, 

juntamente com o Marcelo Zambrotti Machado e Matheus Nabas Bernardo, que serão 

responsáveis pela estruturação do Multiplic Jovem, passarão a fazer parte da equipe 

de Coordenadores, bem como o senhor Emerson Renato Fazan Bussola. Os quatro se 

manifestaram sobre as suas presenças na equipe, aceitando o convite. Marcelo 

Zambrotti Machado também se manifestou sobre o Multiplic Jovem e solicitou que 

fosse disponibilizada a documentação sobre a estruturação deste braço do Multiplic. 

Ficou decidido que o Secretário Geral se encarregará da disponibilização. Sobre a 

prestação de contas das atividades do Multiplic, o Coordenador Edilson Zanetti disse 

que está trabalhando na elaboração do documento e que em Janeiro este estará 



pronto. Depois o Coordenador Edilson Zanetti disse sobre a importância de os 

Coordenadores fazerem uma visita à empresa Jacto, na cidade de Pompeia. Ficou 

decidido em se marcar uma visita àquela empresa. Após, foi dito que os senhores 

Edson Yoshimitu Sugawara e Marcelo Arruda vieram ver da possibilidade de se 

realizar o evento Walking Thogether no mês de Fevereiro do próximo ano. O evento já 

foi realizado nas cidades de Presidente Prudente e Dracena. Ficou decidido se marcar 

o evento, mas de uma forma diferente do que foi realizado nas cidades citadas. Pra 

finalizar, o Coordenador Geral comunicou que a lei do CEI ainda não foi enviada à 

Câmara, dado aos ajustes que estão sendo feitos pelo Executivo, e que, dificilmente, 

será votada este ano. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral deu por 

encerrada a reunião e solicitou 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 


