
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 29 DE 
JANEIRO DE 2019. 

Aos vinte e nove 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 16h12min, esta reunião dos 

Coordenadores do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de 

Osvaldo Cruz, denominado Multiplic com a presença de 07 (sete) membros conforme 

registro efetuado pela lista de presença. A hora aprazada o Coordenador Geral do 

Fórum de Desenvolvimento, Doutor Cláudio Roberto Tonol 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 Coordenador Geral, Doutor Claudio Tonol, relatou que a 

documentação para a providência da constituição legal do Fórum, será realizada 

voluntariamente pelo contador, Senhor Renato Basso, o qual é diretor da Entidade e dispôs a  

contribuir. Outras atividades como Regulamento Interno, estão sendo providenciados, e não há 

margem para problemas no cumprimento do prazo, de noventa dias, como considera a Lei 

Municipal, específica do fórum. 

2-) Visitas às lideranças dos setores: em reunião passada, discutiu-se realizar visitas às 

lideranças de Osvaldo Cruz, e no ensejo, o Doutor Cláudio Tonol, solicitou que o grupo 

pudesse indicar nomes para realizar um mapeamento dessas lideranças. E, ao final da 

discussão, foi corroborado em grupo, que o próximo passo seria convidar estes lideres para 

uma apresentação sobre o Multiplic, ressaltando a contribuição dos mesmos para o avanço das 

propostas advindas do Multiplic. O Doutor Claudio Tonol, definiu, portanto, que esses detalhes 

para colocar em ação o convite das lideranças e conteúdo de apresentação, serão deliberados 

em próxima reunião. 

3-) Marketing: para continuidade das ações de marketing, o secretário Lucas Caetano, 

mencionou que o trabalho da agência de marketing esta avançando, e que foi sugerido 

realizarmos publicações nas mídias sociais, Facebook e Instagram, vídeos curtos pelos 

coordenadores, comentando os assuntos que foram tratados na reunião, ao final de cada 

reunião. Também, o presidente da Entidade, Senhor Edivaldo Marconato, mencionou que foi 

aprovado em diretoria, recursos financeiros, para realização de postagens patrocinadas no 

Facebook, justificado ao retorno em aumento do número de pessoas atingidas pelas 

publicações. 

4-) Visitas técnicas: o Doutor Cláudio Tonol, solicitou ao grupo, que pudesse compartilhar com 

os demais membros, as experiências com a visita técnica realizada em Presidente Prudente, 

ao Inova Prudente. Desta forma, foi aberta discussão para o grupo compartilhar a experiência 

vivenciada. Em sequencia, o Doutor Cláudio Tonol, justificou a importância destas visitas 

técnicas, para trazer ideias, propostas novas para o desenvolvimento do município, e sugeriu 

uma nova visita técnica, no município de Lins, na ADETEC – Agencia de Desenvolvimento 

Econômico e Tecnológico de Lins, o qual ficou pré-definido para a visita acontecer dia 22 de 

fevereiro. 

5-) Reunião com Prefeito: foi exposto ao grupo, pelo Doutor Cláudio Tonol, que haveria uma 

reunião agendada com o Prefeito Municipal, no dia seguinte, 30, para apresentar ao prefeito os 



avanços do Multiplic, e solicitar o aval do mesmo, para os projetos futuros, que visam o 

desenvolvimento local. 

6-) Proposta do diagnóstico socioeconômico: o Doutor Cláudio Tonol, reforçou a todos os 

membros, que no dia 02 de fevereiro, próximo sábado, esta agendado na sala de reunião da 

Entidade, a apresentação da proposta de trabalho do consultor Leonardo Quintino, o qual trará 

proposta de trabalho para desenvolvimento do diagnóstico socioeconômico do município. 

7-) Diagnóstico preliminar: solicitado pelo Doutor Cláudio Tonol, que fosse apresentado o 

diagnóstico preliminar, e na ocasião, o secretario, Lucas Caetano, realizou a apresentação de 

alguns dados secundários econômicos, abrangendo alguns setores. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 18h10min, 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 


