
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO MULTIPLIC- FÓRUM 
PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE 
OSVALDO CRUZ, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2020 
(DOIS MIL E VINTE). 
 

Aos 11 (onze) 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, Aparecida Tressano Filó, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, Edivaldo 
Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Matheus 
Nabas Bernardo e Marcelo Zambrotti Machado, além dos demais presentes: Leandro 
Antoniazzi 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 Roberto Tonol, agradeceu pela 
presença de todos. Iniciando, propriamente, os trabalhos, o Coordenador Geral 
colocou em votação a ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Após, o 
Coordenador Geral passou a palavra ao Coordenador Marcelo Zambrotti Machado 
para que este falasse sobre o lançamento oficial do Multiplic Jovem, que acontecerá 
no dia de amanhã, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo 
Cruz, às 18:30 h ( dezoito horas e trinta minutos). O Coordenador disse que foram 
convidados vários educadores, representantes de Entidades, além de muitos jovens e 
que espera que, pelo menos, 20% dos presentes preencham a ficha do Multiplic. 
Sobre o assunto, o Coordenador Geral pediu que todos os Coordenadores 
compareçam ao evento, mostrando assim, o apoio de o núcleo central do Multiplic está 
dando ao Multiplic Jovem. A seguir, o Coordenador Geral informou que o Multiplic 
Mulher estará realizando uma reunião no mesmo horário, na sala do Multiplic, onde 
será discutido o Projeto "Mil Mulheres". Depois foi falado sobre o "Fórum 2020" (dois 
mil e vinte). Sobre o tema, o Coordenador Edilson Zanetti disse que está formatando a 
divulgação e só está faltando a confirmação da provável palestra do senhor Jorge 
Nishimura, representante da empresa Jacto, de Pompeia, já que a palestra com o 
Superintendente do SEBRAE, senhor Wilson Poit, está confirmada para o dia 17 
(dezessete) de Abril. Após, o Coordenador Edilson Zanetti falou sobre a interação do 
Multiplic com a população e citou as matérias do Evidenciador e do Blog do Giu sobre 
as atividades desenvolvidas pelo Multiplic nestes quase 2 (dois) anos. Ficou 
evidenciado que tais matérias foram importantes para se medir o grau de 
conhecimento que a população tem do Multiplic. Também ficou decidido sobre a 
importância de se usar uma terminologia mais popular sobre o Multiplic nas próximas 
matérias. A seguir, foi comentado sobre o Fórum de Desenvolvimento Econômico e 
Social do Município de Videira/ Santa Catarina. Ficou evidenciado que o plano daquele 
Município tem muita semelhança com o nosso plano, o que evidencia que estamos no 
caminho certo e que a contratação da consultoria foi uma medida correta. Na 
sequência, foi falado sobre a participação do Consultor do SICOOB, senhor Carlos 
Renato, nos trabalhos de planejamento da implantação dos trabalhos de execução dos 
eixos escolhidos. Sobre o assunto, também foi dito em se fazer uma proposta à 
Consultoria, para que esta continue acompanhando as ações do Multiplic e faça um 
plano de trabalho para os próximos passos do Multiplic. Por fim, o Coordenador Geral 
falou sobre a necessidade de se contratar um outro funcionário, para as demandas de 
projetos das Câmaras Técnicas. Não tendo 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 


