
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 05 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 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-) Proposta de Trabalho - Plano Socioeconômico: Em videoconferência, o consultor Leonardo 

Quintino, em continuidade à apresentação de Proposta de Trabalho do Plano Socioeconômico, 

apresentado previamente no dia 02 de fevereiro; apresentou a proposta de trabalho com 

detalhamento da execução. Desta forma, os coordenadores presentes, discutiram algumas 

atividades que o próprio grupo poderia realizar, resultando na redução do valor da proposta 

inicial. O consultor Leonardo Quintino, alinhando, portanto o trabalho a serem executados pelo 

grupo de coordenadores e de sua equipe, na próxima reunião semanal, irá apresentar os 

valores da proposta de trabalho.  

2-) Captação de Recursos Financeiros: O doutor Cláudio Tonol, abriu a discussão ao grupo, 

para viabilidade de captação de recursos para os projetos do Multiplic, ressaltando que há 

necessidade de sensibilizar grupos de empresários, instituições bancárias, poder executivo e 

legislativo entre outros parceiros, que possam contribuir para execução dos projetos advindos 

do Multiplic, que resultam em desenvolvimento para o nosso município. Também, foi sugerido 

pelo senhor Edilson Zanetti, alternativa de captação de recursos, utilizando do site para 

promover empresas patrocinadoras, onde pagariam uma mensalidade para expor sua marca 

no site, em espaço reservado para patrocinadores.  

3-) Visitas técnicas: O secretário, Lucas Caetano, relatou que a visita técnica à Agencia de 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Lins (ADETEC), esta agendado para o dia 22 

de fevereiro, às 09h. Também mencionou que nova visita técnica será realizada ao Inova 

Prudente, com o Prefeito Municipal e seus secretários, porém, esta aguardando retorno de 

datas para agendamento. 

4-) Reunião com Prefeito (Relatório/Ofício): Foi explanado ao grupo de coordenadores, através 

do Doutor Cláudio Tonol, à respeito da reunião com o Prefeito Municipal, onde relatou que o 

mesmo mostrou receptivo aos projetos do Multiplic, e em continuidade, o Doutor Cláudio Tonol, 

expos um ofício que será enviado ao Prefeito Municipal, que apresenta alguns projetos para o 

início do Multiplic. 

 



Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h57min, 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 


