
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ (MULTIPLIC), 
REALIZADA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 
OSVALDO CRUZ, À AVENIDA JOSÉ SIQUEIRA, 425 – CENTRO, NO DIA 15 DE 
JANEIRO DE 2019. 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, na sede da Associação 

Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, à Avenida José Siqueira, 425 - Centro, 

nesta cidade de Osvaldo Cruz, teve início, às 16h00min, esta reunião dos 

Coordenadores do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de 

Osvaldo Cruz, denominado Multiplic com a presença de 06 (seis) membros conforme 

registro efetuado pela lista de presença. A hora aprazada o Presidente da Entidade e 

Coordenador do Fórum de Desenvolvimento, Senhor Edivaldo Marconato iniciou a 

reunião dos coordenadores. Ato contínuo solicitou a aprovação da ata da reunião 

anterior, encaminhada previamente via e-mail, sendo esta aprovada. Foram tratados 

os seguintes assuntos: 

1-) Constituição do Fórum – CNPJ: o Presidente da Entidade e Coordenador do Fórum de 

Desenvolvimento, Senhor Edivaldo Marconato, relatou que as providências para a inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) esta avançando, onde, o regimento interno, 

necessário para juntar à documentação, esta sendo elaborada pelo Coordenador Geral, Doutor 

Cláudio Tonol, e tão breve será apresentado. 

2-) Cronograma das atividades das Câmaras Técnicas: apresentado pelo secretário, Lucas 

Caetano o cronograma das atividades das Câmaras Técnicas, com uma prévia das etapas da 

estruturação das Câmaras Técnicas. E, em discussão com o grupo de coordenadores, foi 

sugerido, que mantivesse as datas para cumprimento das etapas, porém, com ressalvas de 

postergação de datas, devido à entrega do diagnóstico preliminar. Sendo também sugeridas, 

fossem realizadas visitas às lideranças dos diversos setores de Osvaldo Cruz, resultando em 

força de trabalho nas Câmaras Técnicas, e participação destes líderes nos trabalhos de 

desenvolvimento do Fórum. Desta forma, o Senhor Edivaldo Marconato, solicitou a elaboração 

de uma lista com algumas lideranças dos setores, e na próxima reunião discutir as abordagens 

e datas das visitas. 

3-) Visita Técnica: relatado pelo Senhor Edivaldo Marconato, o mesmo disse que será realizado 

uma visita técnica ao Inova Prudente, no dia 17 de janeiro de 2019, e reforçou o pedido de 

participação de todos os coordenadores. 

4-) Diagnóstico Preliminar: foi apresentado pelo Senhor Paulo Roberto, a prévia da construção 

do diagnóstico socioeconômico do município de Osvaldo Cruz, onde o mesmo relatou que os 

dados para construção do diagnóstico, são dados secundários, ou seja, dados publicados por 

instituições de pesquisas. Também, orientou que o diagnóstico a ser construído, será no 

modelo de apresentação, e destacará o panorama socioeconômico atual do nosso município. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h50min, cuja 

esta ata vai assinada pelo Senhor Edivaldo Marconato, coordenador e por mim, Lucas 

Renato Caetano do Nascimento, secretário. 

 

Edivaldo Marconato               Lucas Renato Caetano do Nascimento 
Coordenador                                      Secretário 


