
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO MULTIPLIC- FÓRUM 
PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE 
OSVALDO CRUZ, REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2020 
(DOIS MIL E VINTE). 
 
 

Aos 2 (dois) dias do mês de Março de 2020 (dois mil e vinte), às 16 h (dezesseis 

horas), foi realizada mais uma reunião do Multiplic-Fórum Permanente de 

Desenvolvimento Econômico 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, Júlio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, 

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

quais assinaram a lista própria. 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 disse que, devido a vários fatores, 

não colocará a ata da reunião anterior em votação, mas que, na próxima, colocará as 

duas em votação. Iniciando, propriamente, os trabalhos, o Coordenador Geral fez 

comentário sobre o evento ocorrido no último dia 19 (dezenove), no Angatu Hotel, 

onde foi apresentado a prestação de contas aos patrocinadores. Disse que a 

apresentação foi muito boa, visto ao sentimento de aceitação pelos presentes. Com 

relação às visitas aos colaboradores, o Coordenador Edivaldo Marconato solicitou que 

fosse feita uma planilha com a data das visitas, para que todos pudessem escolher em 

qual empresa poderão ir. O Secretário Geral ficou encarregado de elaborar tal 

planilha. Ainda sobre o assunto, foi aventada a possibilidade de se receber o 

patrocínio de pessoas físicas, já que muitos querem colaborar com o Multiplic. A 

sugestão foi aprovada por todos. Sobre a estruturação do Fórum que será realizado no 

mês de Abril, foi apresentada uma nova programação, sendo que, diferentemente do 

havia sido programado com 3 (três) dias, o Fórum terá 4 (quatro) dias de duração. O 

novo formato foi aprovado por unanimidade. O Coordenador Marcelo Zambrotti 

Machado, sugeriu a apresentação no Forum de "cases" de pessoas de Osvaldo Cruz 

que tiveram sucesso em algum segmento. Depois de muitos comentários pertinentes, 

ficou acordado que esses "cases" serão apresentados em outra oportunidade, 

provavelmente, no mês de Julho quando da realização de evento pelo Multiplic Jovem. 

Também foi apresentado um orçamento parcial do que será gasto para a realização do 

Fórum 2020. O Coordenador Edilson Zanetti apresentou o vídeo de divulgação do 

evento. O vídeo foi aprovado, mas com algumas adequações. Depois, o Coordenador 

Júlio Peixoto teceu rápidas considerações sobre o evento "Walking Together", que 

será realizado em nossa cidade. A seguir, foi falado sobre a reunião ocorrida na 

Escola "Professora Maria Aparecida Lopes", onde foi abordado sobre o projeto 

dengue, que está sendo realizado no Bairro "Mário Covas", o qual tem o apoio daquele 

estabelecimento de ensino. Foi dito que o objetivo é fazer daquele bairro um modelo 

para que o projeto seja estendido a outros da cidade. Sobre o assunto, os 

Coordenadores Edivaldo Marconato e Claudio Tonol se manifestaram e elogiaram o 

trabalho que vem sendo feito pelo senhor Plínio Pimentel na coordenação e execução 

do projeto. Depois, foi comentado sobre a visita que o Presidente da FACESP 

(Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), senhor Alfredo 



Cotait e sua esposa farão à Associação Comercial, sendo que, no mesmo dia, sua 

esposa fará o lançamento do Projeto "Mil Mulheres" do Multiplic Mulher. Nada mais 

havendo a tratar, 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 


