
ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO 
PERMANENTE ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO NO 
DIA DEZESSEIS 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 QUATROCENTOS E VINTE E NOVE. 

 

No dia dezesseis 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, quatrocentos e vinte e nove, com a presença de treze participantes, 

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, o qual fez os agradecimentos aos envolvidos na estruturação do fórum, 

e após, solicitou a aprovação da ata da reunião anterior, encaminhada previamente 

pelos meios de comunicação: e-mail e whatsapp, e não havendo nenhuma 

manifestação contrária, foi aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade. Em 

seguida, foi cedido espaço para uma apresentação com o tema: “Como avaliar um 

investimento em Startup?” ministrado por Vânia Cristina da Silva Batista e Valmir 

Duarte Costa, ambos representando a empresa Dodeka Investimentos, da cidade de 

São Caetano do Sul; assim, abordaram na apresentação assuntos pertinentes ao 

desenvolvimento de Startups, ressaltando a aderência desse mercado e estímulo para 

atrair investidores para a cidade, explicou-se que startup são empresas de alta 

escalabilidade e custo operacional baixo. Após a apresentação, fora indagado pelos 

membros do fórum, aos ministrantes, quais seriam os caminhos para viabilizar o 

desenvolvimento desses startups na cidade, e como sugestão, o Senhor Valmir Duarte 

Costa, disse que espaços como da ETEC, Faculdade Reges e da própria Entidade 

favoreceriam a implementação, e o Senhor Paulo Roberto, diretor acadêmico da 

ETEC, disse que há um projeto em desenvolvimento, direcionado para isto ocorrer, 

onde alunos da ETEC e Faculdade Reges já iniciaram o desenvolvimento de ideias 

para viabilizar a criação de Startups. Encerrado a participação dos palestrantes, foi 

dado sequencia a pauta da reunião. O Doutor Claudio Roberto Tonol, explanou que o 

projeto de lei esta avançando, visto que o departamento jurídico da prefeitura 

municipal realizou a validação com algumas recomendações e posteriormente será 

agendada nova reunião para validação final. Seguindo a pauta, o Doutor Claudio 

Tonol, solicitou ao senhor Edilson Zanetti explicitar ao grupo o andamento das ações 

de marketing, no qual o mesmo destacou que a rede social: Facebook esta pronta, e o 

site do fórum encontra-se na fase final de estruturação, com previsão de conclusão 

para a semana seguinte. Em seguida, levantou-se a pauta sobre o plano de 

sensibilização, onde o Senhor Rodrigo Fernandes realizou a apresentação de um 

material a ser divulgado para a comunidade, explicando os tópicos que seriam 

abordados e solicitou que o grupo pudesse contribuir com a apresentação; desta 

forma, foram feitas algumas sugestões para melhorias. O Senhor Rodrigo Fernandes 

ressaltou a importância da apresentação ser objetiva e que o público ouvinte deve ter 

pleno entendimento do que é o fórum e possa sentir-se motivado a participar. Também 

foi discutida pelo grupo, a etapa de apresentação à comunidade, sugerindo-se então 



que houvesse uma fase de preparação, que antecederá a apresentação formal a 

comunidade, com treinamento e ensaios da apresentação. E, em relação ao ensaio da 

apresentação, foi sugerido apresentar para a diretoria da Entidade, para assim 

analisarem os pontos a melhorar. Foi sugerido que nas apresentações, o membro que 

irá ministrar, deverá ter afinidade com o público direcionado e ser acompanhado por 

pelo menos três membros para o apoio na apresentação. Em seguida, o doutor 

Cláudio Tonol, sugeriu ao grupo que na logo do fórum, além de MULTIPLIC, devem-se 

agregar as letras “OC”, para remeter e consolidar que o fórum é de Osvaldo Cruz, e 

então, o senhor Edilson Zanetti dispôs a enviar um modelo para aprovação dos 

membros. Para finalizar, o coordenador geral, doutor Claudio Roberto Tonol, definiu 

alguns temas para que fossem apresentadas na próxima reunião: apresentar o 

material de apresentação corrigido e elaborar o cronograma de apresentações. Sendo 

assim, determinados as próximas ações à serem executadas, o coordenador geral, 

Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a reunião as 17h45m (dezessete horas e 

quarenta e cinco 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 


