
ATA DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ, REALIZADO 
NO DIA TRINTA 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 trinta de outubro de dois mil e dezoito, as 16h08m (dezesseis horas e oito 

minutos), foi iniciada a Reunião dos Coordenadores do Fórum Permanente de 

Desenvolvimento Econômico e Social de Osvaldo Cruz, denominada MULTIPLIC, na 

sede da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, situada na Avenida 

José Siqueira, quatrocentos e vinte e nove, com a presença de oito participantes, 

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

presidida pelo coordenador geral do Fórum de Desenvolvimento, Doutor Cláudio 

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

e mencionou que esta é a nona reunião realizada. Solicitou a aprovação da ata da 

reunião anterior, encaminhada previamente via e-mail, e não havendo nenhuma 

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

sequencia, o Doutor Cláudio Tonol explicitou a evolução do projeto de lei, onde foi 

encaminhado e-mail com as correções ao departamento jurídico da Prefeitura 

Municipal, e solicitou ao senhor Ed Jundi que intermediasse junto ao departamento 

jurídico a dar andamento ao Projeto de Lei. Seguindo a pauta, foi solicitada a 

apresentação da evolução das ações de marketing, onde Lucas Caetano relatou que 

as sugestões para melhoria do site foi encaminhada à agência de marketing, os quais 

estão providenciando as modificações, e em discussão do grupo de coordenadores, foi 

sugerido que enquanto o site está sendo desenvolvido, faz-se necessário bloqueá-lo. 

Também foi relatado que a rede social, fanpage no Facebook esta ativa e sendo 

publicadas notícias sobre o Fórum de Desenvolvimento. Em seguida, o Doutor Cláudio 

Tonol, solicitou ao senhor Rodrigo Fernandes, ministrar o treinamento para a palestra 

de sensibilização à sociedade, desta forma, o senhor Rodrigo Fernandes orientou aos 

membros que a palestra não deve ultrapassar trinta minutos, pois, após será aberto 

para debater com o público as dúvidas que surgirem, em seguida, realizou uma 

demonstração da ministração da palestra. Depois de realizado o treinamento, abriu-se 

para discussão do grupo, para que pudessem fazer suas contribuições de melhorias, 

onde foi sugerido que para públicos que não tivessem tantas interações, o palestrante, 

aqui denominado multiplicador, deverá levar algumas perguntas prontas, a fim de 

sanar eventuais dúvidas; sugerido também incluir no material de apresentação um 

vídeo sobre a cidade de Osvaldo Cruz e disponibilizar nos dias das apresentações 

uma ficha de interesse, para aqueles que quiserem participar do fórum. O presidente 

da Entidade, senhor Edivaldo Marconato, solicitou a criação de um banco de dados de 

pessoas que participarem nas palestras de sensibilização, para futuramente enviar 

notificações sobre o fórum, instigando-as a participarem das câmaras técnicas. Nesta 

reunião, o vereador da cidade, senhor Roberto Pazotto esteve presente, onde fez 

elogios aos coordenadores, pelo desenvolvimento do fórum, e contribuiu com sua 

experiência profissional, explanando sobre a produção de um vídeo, onde a duração e 

roteiro são essências para ter atenção do público.  Foi sugerida que na primeira 

apresentação, fosse realizado a gravação do evento, para após ser disponibilizada no 



site do fórum, juntamente com o material de divulgação. O Doutor Cláudio Tonol, 

juntamente com os coordenadores, realizaram o cronograma de apresentações, e a 

indicação do multiplicar que ira ministrar as apresentações. Para finalizar, o 

coordenador geral, Doutor Claudio Roberto Tonol, definiu que a próxima reunião será 

dedicada a preparação de argumentos para as apresentações. Sendo assim, o 

coordenador geral, Doutor Cláudio Roberto Tonol, encerrou a reunião as 17h35m 

(dezessete horas e trinta 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 


