
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO MULTIPLIC- FÓRUM 
PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE 
OSVALDO CRUZ, REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE FEVEREIRO DE 
2020 (DOIS MIL E VINTE). 
 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 16:30 h 

(dezesseis horas e trinta minutos), 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, Leandro Aparecido Antoniazzi, Luiz 

Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Matheus Nabas Bernardo, Marcelo Zambrotti 

Machado e Paulo Roberto da Silva, e os demais presentes André Eduardo de Souza e 

Plinio 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 

e colocou em votação a ata da reunião passada, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Iniciando os trabalhos, propriamente, o Coordenador Geral abordou sobre a 

necessidade de a Consultoria Terceirizada continuar com o seu trabalho em relação à 

sequencia de implantação efetiva das diretrizes do Plano Socioeconômico, assim 

como a estruturação das Câmaras Técnicas, o que demandaria recursos financeiros. 

Sobre o assunto, falaram os Coordenadores Ed Luís Jundi, Edivaldo Marconato, 

Marcelo Zambrotti Machado e Plínio Pimentel. A seguir, o Coordenador Geral colocou 

em discussão o pedido de um grupo político local com provável candidato a prefeito às 

próximas eleições, que quer conhecer mais a fundo o que é o Multiplic. Nesse aspecto 

restou decidido que no evento Fórum 2.020 (Dois mil e vinte), que será realizado no 

mês de abril pf, será feita mais uma explanação do que é o Multiplic, onde todos terão 

a oportunidade de conhecer o que já foi feito, o que está sendo feito e o que será 

realizado, onde os prováveis candidatos a prefeito e vereadores poderão se inteirar do 

que é o Fórum de Desenvolvimento Multiplic e, se porventura, quiserem mais 

explicações, as mesmas serão dadas, e que não é de bom alvitre, antes do Fórum 

acontecer, abrir a Instituição aos pretendentes ao Executivo local, pois poderiam dar 

uma conotação política ao movimento, o que não é o nosso objetivo. A seguir, foi 

falado sobre o evento que acontecerá no Angatu Hotel, no dia de amanhã (19), onde 

haverá a prestação de contas aos patrocinadores e colaboradores do Multiplic. Depois, 

o Coordenador Geral cedeu a palavra à Coordenadora Aparecida Tressano Filó, que 

fez comentários sobre a reunião do Multiplic Mulher, ocorrida no dia de ontem (17) e 

também falou do evento que acontecerá no dia 8 (oito) de março, quando se 

comemorará o "Dia Internacional da Mulher", que terá como tema principal o Projeto 

"Mil Mulheres". A seguir, o Coordenador Marcelo Zambrotti Machado falou sobre o 

Multiplic Jovem. Disse que precisará ocorrer mais uma reunião para se fazer uma 

explanação do que é o Multiplic, já que na reunião anterior muitas pessoas não 

puderam comparecer e o interesse em participarem é muito grande. 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 


