
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO MULTIPLIC- FÓRUM 
PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE 
OSVALDO CRUZ, REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE JANEIRO DE 
2020 (DOIS MIL E VINTE). 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 16 h 

(dezesseis 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 participaram os Coordenadores: 

Cláudio Roberto Tonol, Alessandro Panvechio, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, Edivaldo 

Marconato, Emerson Renato Fazan Bussola, João Lino, Júlio Peixoto, Luiz Alberto 

Tadeu de Azevedo Lassen, Marcelo Zambrotti Machado, Matheus Nabas Bernardo e 

Rodrigo Fernandes, e os demais presentes: Plínio Pimentel e Silvia Helena Dias de 

Oliveira, 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 orientou que a ata da reunião 

anterior, seja votada em reunião posterior. Após, o Coordenador Geral cedeu a 

palavra à senhora Sílvia Helena Dias de Oliveira, Gerente de Unidade do Sest/Senat- 

Unidade de Osvaldo Cruz, que fez uma explanação sobre as atividades da Instituição, 

as quais serão muito importantes para o nosso Município. Aproveitando a 

oportunidade, a representante convidou os presentes para a inauguração da unidade, 

no próximo dia 13 (treze) de março, às 10 h (dez horas). A seguir, o Coordenador Júlio 

Peixoto fez comentários sobre a reunião que teve com os organizadores do "Walking 

Together". Disse que o evento acontecerá em nossa cidade no dia 23 (vinte e três) de 

Março. Depois foi discutido sobre a melhor data para se fazer a prestação de contas 

junto aos patrocinadores do Multiplic. Ficou decidido que será no dia 19 (dezenove) 

próximo. Depois o Coordenador Edilson Zanetti falou sobre o site do Multiplic. Disse 

que está fazendo algumas modificações e que, dentro de pouco tempo, ele estará em 

condições de ser acessado. Após, foi comentado sobre o interesse que Diretores da 

Indústria Jacto, de Pompeia, têm em conhecerem o Multiplic, assim como algum 

representante da empresa possa vir ministrar uma palestra em um dos dias do Fórum 

"2.020", que acontecerá no mês de Abril. Após, Marcelo Zambrotti Machado, 

comunicou que, no dia 12 (doze) estará acontecendo o lançamento do Multiplic 

Jovem. Depois o Coordenador Geral lembrou da reunião do Multiplic Mulher que 

acontecerá no dia de amanhã (29), à 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos), onde 

será feita uma apresentação sobre o que é o Multiplic e pediu que todos os 

Coordenadores compareçam. A seguir, foram feitos comentários sobre o Fórum 

"2.020" e dito que os trabalhos com os eixos escolhidos começarão a serem feitos a 

partir do mês de Maio. Nada mais 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 


