
ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO 
PERMANENTE ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO NO 
DIA DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DE OSVALDO CRUZ, ESTADO DE SÃO PAULO, SITO A AVENIDA 
JOSÉ SIQUEIRA, NÚMERO 429 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE). 

 

No dia dois de outubro de dois mil e dezoito, na hora aprazada, sendo as 16h00m 

(dezesseis horas), foi iniciada a Reunião dos Coordenadores do Fórum de 

Desenvolvimento Permanente Econômico e Social de Osvaldo Cruz, na sede da 

Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, situada na Avenida José 

Siqueira, 429 (quatrocentos e vinte e nove), com a presença de 07 (sete) membros do 

fórum, conforme registro em livro próprio de presença. Foi realizada a abertura da 

reunião, presidida pelo coordenador geral do Fórum de Desenvolvimento, Doutor 

Claudio Roberto Tonol, onde fez os agradecimentos aos presentes pelo empenho no 

desenvolvimento deste fórum, e logo apresentou o novo integrante, Lucas Renato 

Caetano do Nascimento, o qual dará suporte em tempo integral ao desenvolvimento 

das ações do Fórum, conforme demanda e distribuição de serviços oriundos das 

reuniões; em seguida, solicitou ao gerente da Entidade, Senhor João Lino, para 

divulgar a contratação do novo integrante aos membros presentes. Desta forma, o 

Senhor João Lino divulgou a efetivação de Lucas Renato Caetano do Nascimento, no 

qual está sendo contratado pela Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo 

Cruz, o qual dará suporte às demandas de serviços provenientes das decisões em 

reuniões com os coordenadores, onde inicialmente o contratado será disponibilizado 

para dar foco total aos desenvolvimentos dos serviços destinados ao Fórum de 

Desenvolvimento, e após período determinado, o novo contratado irá implantar em 

paralelo a suas funções do Fórum, o Projeto Empreender, o qual será um projeto 

destinado a capacitação e desenvolvimento dos empresários associados da cidade de 

Osvaldo Cruz, o Senhor João Lino ainda reforçou a importância do projeto 

Empreender, que trará benefícios ao fórum, já que contribuirá com o desenvolvimento 

e progresso dos empresários. O Senhor João Lino também ressaltou os benefícios 

que o projeto Empreender trará para o município, e consequentemente o 

fortalecimento do Fórum e da Entidade, onde este projeto esta formatado, mas 

solicitará a Senhora Leni Jane, consultora regional da Facesp, para auxiliar na 

estruturação deste projeto aqui em nossa cidade. Em continuidade ao assunto, o 

presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, o Senhor 

Edivaldo Marconato, reforçou a importância da contratação e ter um colaborador 

disponível para dar suporte e contribuir para o desenvolvimento do Fórum, e fez 

comentários em relação ao projeto Empreender, o qual é desejo de começar tão breve 

este projeto, com a formação inicial de poucos grupos de empresários de determinado 

setor, ainda a ser definido. Dando sequencia a reunião, o Doutor Claudio Roberto 

Tonol, explanou que mediante as várias dicas contribuídas por José Leonardo Cano 

Quintino, na reunião passada, viu-se a necessidade de alterar o projeto de lei em 

relação ao trecho que constitui as Câmaras Técnicas, onde no projeto atual esta 

especificada todas as câmaras técnicas, porém, como sugestão, será refeito esta 

parte, onde não será especificada as câmaras técnicas, deixando o texto do projeto de 

lei referente as câmaras de forma mais abrangente com intuito de não engessar, onde 



fazendo esta modificação dará flexibilidade para incorporar ou dissolver as câmaras 

técnicas, conforme estas forem sendo apresentadas em reuniões. Em seguida, o 

coordenador geral, Doutor Claudio Roberto Tonol, levantou a pauta relacionada ao 

tema: publicidade do Fórum, e solicitou ao Senhor Edilson Zanetti para explanar sobre 

os caminhos a serem tomados em relação ao tema. Desta forma, o Senhor Edilson 

Zanetti, justificou sua ausência na reunião passada, e logo após as justificativas, fez 

menção a ideia levantada em reuniões anteriores sobre abrir para a sociedade sugerir 

um nome para o fórum de desenvolvimento, onde o mesmo levantou algumas 

dificuldades em viabilizar este processo de escolha do nome, e assim, argumentou 

que o ideal é apresentar a sociedade um nome já definido, pois assim conseguirá 

transmitir a seriedade deste Fórum, sustentando a credibilidade e sensibilização deste 

projeto, e após a definição do nome, os passos seguintes será criar a logomarca e 

página na internet, para dar transparência e acesso a todos sobre as decisões 

tomadas. Com esta explanação, o consenso de definir o nome do Fórum entre os 

coordenadores foi unanime, e então abriu-se para sugestão de nomes, onde os 

coordenadores citaram CRESCER e MULTIPLIC, sendo o nome MULTIPLIC, sugerido 

pelo Senhor Rodrigo Fernandes, e em consenso, foi aceito por todos, sendo 

fundamentado em ser um nome viável e sugestivo para a sociedade entender o papel 

do Fórum. Em continuidade ao tema publicidade, o Senhor Edilson Zanetti explanou 

sobre a possibilidade de criar publicidade dentro da página da internet, contribuindo 

para uma alternativa de capitalização de recursos para o Fórum, mas, ressaltou os 

cuidados para execução destes patrocínios, alertando um eventual dissabor dentre os 

empresários do ramo. E, levantado essa questão, foi sugerido então, buscar empresas 

colaboradoras, ao invés de venda de publicações pagas, e assim, não criando uma 

mensalidade fixada, mas, deixando o valor a ser contribuído de forma espontânea. 

Porém, neste assunto, o Doutor Claudio Roberto Tonol irá aprofundar-se, para 

viabilidade jurídica destas contribuições colaborativas. Dando sequencia a reunião, 

outra pauta levantada pelo coordenador geral, Doutor Claudio Roberto Tonol, foi em 

relação ao plano de comunicação, referindo-se especificamente a articulação com os 

setores econômicos de Osvaldo Cruz, passando a palavra para o Senhor Rodrigo 

Fernandes, onde o mesmo apresentou os caminhos para a articulação com os setores 

econômicos da cidade. Sendo assim, apresentou os setores econômicos de Osvaldo 

Cruz, e sugeriu que os setores fossem ramificados, ou seja, apresentar na próxima 

reunião quais são as instituições envolvidas dentro destes setores, e citou como 

exemplo o setor de Educação, onde a ramificação são as instituições como: 

Faculdades, Etec Amim Jundi, Secretaria de Educação, Escolas Municipais, e entre 

outros. Sugeriu também, que fosse realizado este processo de trabalho com o restante 

dos setores. Com estas informações levantadas, as quais foram atribuídas ao novo 

colaborador: Lucas Caetano; as próximas etapas seriam convidar estas instituições e 

reunir estes grupos de setores, com uma preparação de material para divulgação. 

Também na discussão em grupo, foi sugerido que neste material de divulgação, após 

criado a logomarca, fosse constado informações relevantes de cada setor, como 

dados econômicos, para assim sensibilizar os grupos destes setores convidados. Foi 

discutido também, para incorporar ao material de apresentação, um projeto que fosse 

de benefício genérico, para o crescimento econômico geral em 2.019 (dois mil e 

dezenove), demonstrando isenção de favorecimento a determinado setor; e criar 

esboço de projeto específico para um determinado setor, com projeção para 2.020 

(dois mil e vinte).  Com estas discussões, o Senhor Rodrigo Fernandes, distribuiu as 



atividades demandadas para dar andamento ao desenvolvimento do Fórum, sendo as 

atividades, Primeiro: Ramificar os setores, viabilizando a próxima etapa que será o 

convite aos futuros envolvidos; Segundo: Mapeamento dos dados econômicos, 

distribuídos os dados por setor; Terceiro: Desenvolvimento da identidade visual, com o 

nome já determinado: MULTIPLIC; Quarto: Desenvolvimento do início da 

apresentação, inserindo cases de sucesso do Fórum das cidades de Maringá, e de 

outras cidades menores; Quinto: Montar cronograma das ações a serem executadas. 

Foi ressaltado o nome MULTIPLIC, incorporando ao nome OC, para que no site, fique 

especifico MULTIPLIC OC, dando legitimidade ao nome ser próprio para Osvaldo 

Cruz; embora as campanhas sejam apenas com o nome MULTIPLIQUE. Por fim, 

quanto à captação de recursos ao Fórum, que inicialmente seria através de patrocínio 

colaborativo, foi sugerido criar um documento para aqueles que façam adesão ao 

patrocínio colaborativo. Sendo assim, determinados as próximas ações à serem 

executadas, o coordenador geral, Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a reunião 

as 17h30m (dezessete horas e trinta minutos), cuja esta ata vai assinada pelo Doutor 

Cláudio Roberto Tonol, coordenador geral e por mim, Lucas Renato Caetano do 

Nascimento, secretário. 

 

 

 

Cláudio Roberto Tonol   Lucas Renato Caetano do Nascimento 
      Coordenador Geral                                          Secretário 


