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

 

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

(dezesseis horas), 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 membros, 

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 ao empenho dispensado pelos 

coordenadores nesta estruturação inicial do Fórum. Logo na sequência, 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. Seguindo a pauta do dia, o Doutor Cláudio Tonol explicou a evolução do 

Projeto de Lei, destacando que na sessão da câmara municipal de Osvaldo Cruz, do 

dia três de dezembro, foi aprovado por unanimidade, e será publicado este projeto 

oficialmente em jornal local, destacou ainda que logo após a publicação oficial, as 

ações para consolidação do Fórum poderão ser desenvolvidas, tais como o 

regulamento interno, previsto na lei para apresentação no prazo de noventa dias, e 

realizar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Foi solicitado ao Senhor Edilson 

Zanetti, explanar sobre a evolução das ações de marketing, onde o mesmo mencionou 

que as mídias sociais e o site estão funcionando corretamente, e sugeriu ao grupo que 

fosse produzido um vídeo explicativo sobre o Fórum Permanente de Desenvolvimento 

Econômico e Social, sendo acolhidas varias sugestões para produção do vídeo, e 

assim, será analisada a viabilidade da produção. Foi sugerido, pelo presidente da 

Entidade, Senhor Edivaldo Marconato, que as pessoas que participaram das palestras 

de sensibilizações, recebessem via aplicativo whatsapp, informações relevantes do 

Multiplic, e as informações deverão ter uma periodicidade e aprovação do conteúdo 

entre o grupo de coordenadores. Na sequencia, foi discutido em grupo as experiências 

e resultados obtidos com as palestras de sensibilizações, onde o Doutor Cláudio 

Tonol, fez menção que o número de participantes nas apresentações, quanto aqueles 

que manifestaram interesse em participar das câmaras setoriais, estava dentro das 

expectativas iniciais, e que é possível realizar a criação das câmaras. O Senhor 

Edilson Zanetti, sugeriu ao grupo, que concluído as apresentações de sensibilizações, 

os coordenadores, utilizando-se do relacionamento com pessoas do meio profissional, 

convidassem pessoas ativas na comunidade para participarem das câmaras setoriais. 

Também foi apresentado o plano de ação realizado para mobilização da comunidade 

em geral, da apresentação de sensibilização. O Doutor Cláudio Tonol, explicitou ao 

grupo, as próximas etapas do Multiplic, que deverá na etapa seguinte ser apresentado 

o diagnóstico de Osvaldo Cruz, seguindo roteiro prévio, e criação de metodologia para 

as câmaras setoriais, que terão ações de médio e longo prazo. Em discussão no grupo 



de coordenadores, foi sugerida a contratação de uma consultoria especializada, para 

então, orientar nas etapas seguintes da estruturação do Fórum, e assim, definiu-se 

realizar o orçamento e viabilidade da contratação. Sendo assim, não havendo mais 

nada a tratar, 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 
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