
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE JANEIRO DE 2020 (DOIS 
MIL E VINTE). 
 
Aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2020 (dois mil e vinte), 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, Aparecida Tressano Filó, Edilson Zanetti, Edivaldo Marconato, 

Emerson Renato Fazan Bussola, João Lino, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, 

Marcelo Zambrotti Machado, Matheus Nabas Bernardo, Paulo Roberto da Silva e 

Rodrigo Fernandes, e o membro da Câmara Técnica 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 

Roberto Tonol, agradeceu pela presença de todos. Iniciando, propriamente, os 

trabalhos, o Coordenador Geral colocou em votação a ata da reunião anterior, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Após, o Coordenador Geral comentou sobre o encontro 

que alguns Coordenadores tiveram com o senhor Wilson Poit, Superintendente do 

SEBRAE/SP, no dia 14 (catorze) de Dezembro último, onde foi-lhe formalizado o 

convite para ministrar uma palestra no Fórum que acontecerá no mês de Abril deste 

ano, o que foi, prontamente, aceito. Durante o encontro, foi falado sobre o Programa 

"1.000 Mulheres", que foi iniciado na cidade de São Paulo e está sendo estendido ao 

interior e nossa cidade, com o suporte do Superintendente, será uma das cidades que 

receberão o Programa. O evento, realizado pelo SEBRAE que, juntamente com 

parceiros, capacitará mulheres em situação de vulnerabilidade social no Estado de 

São Paulo, onde serão oferecidas 20 h (vinte horas) de capacitação consecutivas, 

sendo totalmente gratuito, onde as mulheres receberão certificados nas áreas de: 

gestão, empreendedorismo, empoderamento feminino e negócios de impacto social. O 

SEBRAE terá a possibilidade de oferecer linhas de crédito a uma taxa de juros 

reduzida. A seguir, foi falado que no mês de fevereiro haverá eleição no Multiplic e, 

para tanto, terão que serem feitos alguns ajustes no Estatuto e no Regimento Interno. 

Sendo que já foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária conforme edital 

afixado na sede do Multiplic, para o próximo dia 21 (vinte e um) do corrente mês. 

Após, foi discutido sobre o Fórum 2020 (dois mil e vinte). Foi dito que o Coordenador 

Edilson Zanetti irá montar a estrutura para iniciar a formatação do evento. Também foi 

falado que o senhor José Brás será responsável pela encenação da peça teatral onde 

será contada a história da cidade desde o início, passando por várias fases, até 

chegar na criação do Multiplic. Depois a Coordenadora Aparecida Tressano Filó falou 

sobre o Multiplic Mulher e que a primeira reunião do ano será realizada no próximo 

mês. Também relacionou as integrantes da "Diretoria" deste braço do Multiplic. O 

Coordenador Geral sugeriu que seja feita uma nova apresentação ao Multiplic Mulher, 

mostrando o que é o Multiplic. Ficou acertado que tal apresentação será feita na última 

semana deste mês, só faltando marcar o dia. O Coordenador Edivaldo Marconato 

solicitou que seja enviada ao Multiplic os nomes das integrantes da Diretoria do 

Multiplic Mulher. A seguir, os Coordenadores Marcelo Zambroti Machado e Matheus 



Nabas Bernardo falaram sobre o outro braço do Multiplic, que é o Multiplic Jovem, 

sendo que Marcelo falou sobre a estruturação do Multiplic Jovem e Matheus disse que 

estão na fase de procura de nomes para participarem e pediu que se fizesse 

indicações. Marcelo também disse que, durante o mês de Dezembro teve contato com 

pessoas que moram em outras cidades e que, tendo familiares em Osvaldo Cruz, 

vieram passar as festas aqui e falou-lhes sobre o Multiplic. Segundo ele, houve um 

interesse pelo Multiplic Jovem e que, além de gostarem da cidade poderão ajudar 

tanto o Multiplic Jovem como o próprio Multiplic em diversas áreas. A seguir, o 

Coordenador Geral disse que o Coordenador Júlio Peixoto está trabalhando na 

realização do evento Walking Together em parceria com Sicoob Paulista. Logo após, o 

senhor Plínio Pimentel falou sobre o Projeto da Dengue, que está sendo realizado no 

Bairro Mário Covas. Disse que o projeto inicial abrangeria 3 (três) Bairros, o Mário 

Covas, o Atenas e o Paraíso. Porém, com a falta de voluntários, o projeto teve que ser 

restringido a um Bairro somente, no caso, o Mário Covas. Disse que conseguiu 

somente 6 voluntários, da expectativa de 50 (cinquenta) e, em todas as oportunidades, 

pelo menos 1 (um) voluntário se fez presente. Elencou os pontos positivos e os 

negativos dos trabalhos, mas disse que o saldo está sendo bom, pois o propósito foi o 

de despertar na comunidade a consciência de que se deve trabalhar pelo próprio 

bairro. Disse que irá mudar o conteúdo do questionário que foi feito para o projeto. 

Disse que fez um levantamento completo do Bairro e sugeriu que este seja o Bairro 

referência para o desenvolvimento dos trabalhos e que a escola Maria Aparecida 

Lopes seja o Quartel-General do projeto, já que tem-se o apoio da Direção da Escola e 

dos professores. Contou do presente que deu aos voluntários. Para encerrar sua 

explanação, o senhor Plínio sugeriu que os voluntários sejam homenageados pela 

Coordenadoria do Multiplic, quando poderão comparecer a uma reunião, juntamente 

com seus pais.  A sugestão foi aceita por unanimidade. O Coordenador Marcelo 

Zambroti Marchado enfatizou o descaso da população no que se refere à sua 

participação nos problemas da cidade. Sugeriu que se faça gestão da participação do 

Tiro de Guerra nos projetos. O Coordenador Emerson Fazan Bussola comentou que o 

índice de pessoas que contraíram dengue é muito grande, o que é preocupante. Por 

fim, o Coordenador lembrou a todos da reunião que acontecerá no dia de amanhã, dia 

14 (catorze), às 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos), no auditório da Associação 

Comercial e Empresarial, com os consultores, quando serão escolhidos os eixos a 

serem trabalhados para o desenvolvimento do Município. Nada mais a discutir, o 

Coordenador Geral solicitou 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 


