
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE DEZEMBRO DE 2019 (DOIS 
MIL E DEZENOVE). 

Aos 10 (dez) 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 

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, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, Edivaldo 

Marconato, Emerson Renato Fazan Bussola, João Lino, Júlio Peixoto, Marcelo 

Zambrotti Machado, Matheus Nabas Bernardo e Rodrigo Fernandes, e demais 

presentes: Gilmar A. Pitteri e Plínio Pimentel, 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 apresentou novamente o modelo de estrutura para a realização do 

evento “Fórum 2020” (dois mil e vinte), solicitando aos coordenadores que 

aprimorassem a estruturação do evento, contribuindo com sugestões, e na sequência 

o Coordenador, senhor Ed Jundi, dispôs a entrar em contato com o Superintendente 

do Sebrae São Paulo, senhor Wilson Poit, para convidá-lo a ministrar palestra magna 

do evento, disse ainda que o senhor Wilson Poit estaria em Osvaldo Cruz no próximo 

dia 16 (dezesseis), na qual, será importante, caso confirmado a vinda dele para 

Osvaldo Cruz, uma comitiva do Multiplic para fazer o convite pessoalmente. Também, 

o Coordenador Geral, senhor Claudio Tonol, reforçou que deve ser criado identidade 

visual e intensificado a publicidade, a partir de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), a fim 

de captar público em geral para o “Fórum 2020” (dois mil e vinte), contando ainda com 

a participação dos voluntários do Multiplic e alunos da Faculdade Reges. O 

Coordenador, senhor Júlio Peixoto, no ensejo, sugeriu a gravação do evento, na 

abertura, para construir um acervo histórico do Multiplic. Na sequência das pautas, o 

Coordenador Geral, senhor Claudio Tonol, solicitou aos novos coordenadores Marcelo 

Machado e Matheus Nabas, a iniciarem a implantação do Multiplic Jovem, 

considerando 4 (meses) para realizar a implantação, sendo a estruturação, modelo e 

pautas de reuniões e captação de voluntários, visto a divulgação e participação do 

Multiplic Jovem ser imprescindível no evento do “Fórum 2020” (dois mil e vinte). O 

coordenador, senhor Rodrigo Fernandes, sugeriu que para captação de voluntários ao 

Multiplic Jovem, fossem selecionados alguns alunos de escolas, faculdade, e 

instituições presentes na cidade, que fazem trabalho com jovens, tais como: Tiro de 

Guerra, Lions, Rotaract, Movimento Escalada e outros. Também o coordenador, 

Marcelo Machado, teceu comentários sobre criar-se o “esqueleto” do Multiplic Jovem 

até janeiro de 2020 (dois mil e vinte). Sobre o plano de comunicação, o Coordenador 

Geral, senhor Cláudio Tonol, disse que a prestação de contas esta sendo 

desenvolvida, e em janeiro será realizada visitas aos apoiadores, parceiros e 

potenciais parceiros para apresentação dos trabalhos desenvolvidos, e também, 

ressaltou que no nosso estatuto, deve ser realizado prestação de contas e eleição, até 

dia 28 (vinte e oito) de fevereiro, na qual, devemos estar atentos, e na reunião de 



janeiro será estabelecida a data para isto, ficando encarregado de providenciar os 

procedimentos burocráticos o Secretário Geral, Lucas Caetano. Também foi discutido 

sobre o evento Walking Together, sendo colocado em discussão a estrutura e 

possibilidade de parceria, visto que foi uma solicitação do parceiro Sicoob Paulista. O 

Coordenador, senhor Júlio Peixoto, disse que participou deste evento em Presidente 

Prudente, mas que seria necessário mudar alguns itens da estrutura proposta, e 

realizar uma reunião especifica com o Sicoob Paulista e o organizador, senhor 

Marcelo Arruda, para estabelecer qual será a parceria e papel do Multiplic. O 

Coordenador, senhor Edivaldo Marconato, ressaltou a importância do evento proposto, 

porém, recomendou que o Multiplic fizesse um evento próprio e exclusivo. Desta 

forma, ficou definido agendar uma reunião com o presidente do conselho do Sicoob 

Paulista, senhor Edson Sugawara e o organizador do evento Marcelo Arruda. 

Seguindo as pautas, o Coordenador Geral, senhor Claudio Tonol, solicitou ao senhor 

Plínio Pimentel apresentar a execução do projeto da dengue. O senhor Plinio 

Pimentel, agradeceu a oportunidade, e discorreu sobre o Projeto da Dengue, desde a 

reunião com o poder executivo, até a mobilização, ressaltando o engajamento da 

diretoria da Escola Estadual “Professora Maria Aparecida Lopes”, que encaminhou 

alunos para participarem voluntariamente do projeto. O Coordenador Geral, senhor 

Claudio Tonol, disse estar entusiasmado com o trabalho do Multiplic, isto evidenciado 

com a apresentação que realizou aos jovens na abertura do projeto da dengue, e que 

o papel do Multiplic é criar projetos para atender a necessidade destes jovens, e por 

fim, disse que este projeto dará experiência e que devemos selecionar este bairro e 

escola como modelo aos projetos do Multiplic, ressaltando ainda que a direção da 

escola estadual disponibilizou para o ano que vem o Multiplic realizar atividades de 

conscientização com os alunos. Na pauta sobre o Plano Socioeconômico, o 

Coordenador Geral, senhor Cláudio Tonol, explanou que a visão de futuro foi 

concluída e ficou definido para o dia 14 (catorze) de janeiro, às 18h30min realizar a 

etapa do trabalho, que definirá a escolha dos 3 (três) segmentos estratégicos para 

Osvaldo Cruz, e que este dia demandará algumas horas para a coordenação decidir. 

Sobre as reuniões, foi estabelecido um recesso, que será do dia 11 (onze) deste mês, 

até 12 (doze) de janeiro, retornando, portanto no dia 13 (treze), a qual, foi sugerido 

iniciar com uma reunião na segunda-feira, dia 13 (treze) de janeiro, antecedendo a 

reunião de trabalho para definir os 3 (três) seguimentos estratégicos. Por fim, o 

Coordenador Geral, senhor Cláudio Tonol, colocou em discussão aberta com o grupo, 

sobre a implantação do Plano Socioeconômico, abrindo as discussões sobre o 

envolvimento que se dará com a comunidade e as dificuldades políticas que deverão 

ser enfrentadas. 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 Geral. 

 
 
 
 
Cláudio Roberto Tonol                            Lucas Renato Caetano do Nascimento 
Coordenador Geral                                     Secretário 


