
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE JANEIRO DE 2020 (DOIS 
MIL E VINTE). 
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 17 h (dezessete 

horas) foi realizada mais uma reunião dos Coordenadores do Multiplic- Fórum 

Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de Osvaldo Cruz, 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, Julio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, 

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 a reunião, 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 Plano de 

Comunicação, onde foi dito que o Coordenador Júlio Peixoto entrou em contato com 

os organizadores do evento "Walking Together", senhor Marcelo Arruda, sendo que, 

deste contato, foi marcada uma reunião que será realizada no dia de amanhã, onde 

será definida uma data para a realização  deste evento em nossa cidade. Depois, o 

Coordenador Geral fez um breve relato dos trabalhos realizados pelo Multiplic. Disse 

que, em  Abril de 2018 (dois mil e de dezoito) começou a ser feito um trabalho de 

Estruturação do Fórum, o que representou o primeiro ciclo; em 2019 (dois mil e 

dezenove) foi contratada a Consultoria para fazer um diagnóstico do Município, o qual 

já foi apresentado e está em fase final deste ciclo e em Maio deste ano terão início os 

trabalhos propriamente ditos, o que representará o terceiro ciclo. A seguir, o 

Coordenador Geral abriu a discussão sobre a reunião do dia 14 (catorze) último, onde 

foram apresentados os 6 (seis) setores estratégicos que a Consultoria apresentou aos 

presentes à reunião. Também, foram revisados os setores apresentados na referida 

reunião e verificado que a grande maioria entende que talvez eles não representam a 

realidade local. Sobre o assunto, Coordenador Geral também disse que teve uma 

reunião com o Consultor José Leonardo Cano Quintino, na qual solicitou que, na 

próxima reunião, sejam apresentados 12 (doze) eixos, ao invés dos 6 (seis) 

apresentados na reunião do dia 14 (catorze), dando abertura dos dados dos mesmos 

para que sejam escolhidos os 3 (três) que nortearão os trabalhos do Multiplic. Por fim, 

foi reforçada a participação dos Coordenadores nas reuniões dos dias 22 e 23 de 

Janeiro, às 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos). Nada mais havendo, 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 


