
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO MULTIPLIC- FÓRUM 
PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE 
OSVALDO CRUZ, REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO DE 
2020 (DOIS MIL E VINTE). 
 
Aos 4 (quatro) dias do mês de Fevereiro 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 compareceram os Coordenadores Cláudio 

Roberto Tonol, Alessandro Panvechio, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, Emerson Renato 

Fazan Bussola, João Lino, Júlio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, 

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

Rodrigo Fernandes, além dos convidados Cláudia Zanetti, Leandro Antoniazzi, Plínio 

Pimentel e Walter Teixeira Cavalcante, os quais assinaram a lista de presença. 

Também participou o Secretário Geral, Lucas Renato Caetano do Nascimento e via 

skype o consultor José Leonardo Cano Quintino. Abrindo os trabalhos, o Coordenador 

Geral, senhor Claudio Roberto Tonol, agradeceu pela presença de todos e colocou a 

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

continuidade, o Coordenador Geral fez um resumo das reuniões onde foram 

escolhidos os eixos norteadores do desenvolvimento, sendo que, no dia de hoje, será 

decidido quais serão os três eixos que nortearão os trabalhos do Multiplic na 

sequencia dos trabalhos do plano de desenvolvimento. Disse também, que a presente 

reunião, embora tenha sido aberta à população em geral, está sendo realizada, como 

sempre ocorre, somente com a presença das pessoas que se fizeram presentes na 

maioria das reuniões onde foram apresentados e discutidos os trabalhos inerentes ao 

Plano Socioeconômico. A seguir, cedeu a palavra ao consultor Leonardo Quintino que, 

através de vídeo conferência, fez uma explanação de toda a metodologia utilizada 

para elaboração do Plano Socioeconômico. Terminada a explanação do Consultor, 

devido às diversas opiniões apresentadas, o Coordenador Geral colocou em votação 

se os 3 (três) eixos a serem escolhidos seriam a partir da apresentação de 6 (seis) ou 

9 (nove) eixos. Como deu empate na votação, o Coordenador Geral se posicionou 

pela apresentação de 9 (nove) eixos, o que foi aceito por todos. Na discussão para a 

escolha dos 3 (três) eixos, fizeram uso da palavra os Coordenadores Júlio Peixoto, Ed 

Luis Jundi, Marcelo Zambrotti Machado, João Lino, Emerson Renato Fazan Bussola, 

Walter Teixeira Cavalcante, Plínio Pimentel e Leandro Antoniazzi. Por fim, os eixos 3 

(três) eixos escolhidos foram Educação Pública e Privada, Saúde Pública e Privada e 

Serviços Auxiliares, sendo que o único voto divergente foi do senhor Walter Teixeira 

Cavalcante que optou por Educação, Confecção de Vestuário e Calçados e 

Fabricação de Móveis. Com a escolha dos 3 (três) eixos que nortearão os trabalhos do 

Multiplic, o Consultor José Leonardo Cano Quintino ficou encarregado de fazer 

relatórios sobre o trabalho realizado, os quais servirão de material de divulgação para 

que se tenha uma linha uniforme de divulgação. A seguir, o Coordenador Rodrigo 

Fernandes falou sobre a divulgação do resultado e o Coordenador Edilson Zanetti 

ficou responsável. Após, foi comunicado que a prestação de contas aos 

patrocinadores será realizada no próximo dia 19 (dezenove), às 19 h (dezenove 

horas), no Angatu Hotel, e que, na próxima reunião, o Secretário Geral trará uma 

relação com os nomes dos convidados, que girará em torno de 50 (cinquenta) pessoas 



mais os Coordenadores. Por fim, o Coordenador Marcelo Zambrotti Machado 

comunicou que no próximo dia 12 (doze) será realizado o lançamento oficial do 

Multiplic Jovem. 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. 

 
 
Cláudio Roberto Tonol                            Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen 
Coordenador Geral                                     Secretário 


