
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 12 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

Aos doze 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 09 (nove) 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: O Doutor Cláudio Tonol, expôs ao grupo de 

coordenadores, a proposta orçamentaria para a execução do Plano Socioeconômico, e 

esclareceu que a proposta inicial sofreu alterações, conforme alinhamentos em reuniões 

anteriores, para adequações nos valores. Foi solicitado pelo mesmo, que o grupo fizesse uma 

análise sobre o escopo do projeto e valores apresentados. Após discussão aberta em grupo, foi 

escolhido a opção 1 (um) do escopo do projeto e em seguida, o Doutor Cláudio Tonol orientou 

o grupo, que deverá ser realizado reunião com o prefeito municipal ou seus representantes, 

afim de obter recursos para viabilizar a execução do Plano Socioeconômico de Osvaldo Cruz. 

2-) Plano de Ação: Câmaras Técnicas: Com as crescentes demandas de interessados em 

participar das câmaras técnicas, e várias pessoas que demonstraram interesse no início, o 

Doutor Cláudio Tonol, manifestou que deve-se iniciar a etapa de preparação, para a posteriori, 

dar inicio ao efetivo trabalho das câmaras técnicas, assim esclarecido, abriu a discussão para o 

grupo de coordenadores. O Senhor Júlio Peixoto, enfatizou que o SEBRAE terá papel 

fundamental nesta etapa de preparação, pois argumentou que há vários produtos que o 

SEBRAE poderá oferecer para capacitar estas pessoas que participarão das câmaras técnicas, 

resultando na qualificação destas pessoas na execução dos trabalhos das câmaras técnicas.  

3-) Proposta de Projeto: CEI (Centro de Empreendedorismo e Inovação): O presidente da 

Entidade, Senhor Edivaldo Marconato, sinalizou que o projeto da construção do CEI teria 

possibilidade de ser alocado em um prédio que será desocupado, e cedido pela prefeitura do 

município. Foi sugerido realizar uma visita ao espaço, para avaliar as condições e viabilidade 

de instalação da CEI, e a visita será acompanhada pelos representantes do poder executivo, 

sendo a presidente do Fundo Social, senhora Eliana Mazucato e o Secretário de Administração 

e Finanças, Senhor Ener Alves da Cunha. No ensejo, o Senhor Rodrigo Fernandes, apoiado 

por demais membros, enfatizou que os projetos advindos do Multiplic deverão ter foco e base 

de construção no ensino de base infantil, pois em uma visão de longo prazo, só conseguirá 

colher os resultados caso houver grande empenho no trabalho de ensino infantil, e reforçou 

que todos os projetos devem ter essa premissa básica para ter progresso efetivo no futuro. 

4-) Visitas técnicas: O Doutor Cláudio Tonol, sinalizou ao grupo, que esta aguardando a 

manifestação do prefeito municipal em abrir agenda para visitar o Inova Prudente, e que 

estenderá o convite à senhora Eliana Mazucato, presidente do Fundo Social. Também reforçou 

que no dia 22, será realizada visita na ADETEC – Agencia de Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico de Lins, às 09h30min. 



5-) Capitação de Recursos Financeiros: O gerente da Entidade, Senhor João Lino, manifestou 

ao grupo que esteve em contato com o Senhor Edson Sugawara, presidente do conselho do 

Sicoob Paulista, e o mesmo sinalizou que será parceiro dos projetos advindos do Multiplic, e o 

Senhor João Lino sugeriu que fosse realizado uma reunião com representantes do Sicoob 

Paulista para apresentar o Fórum de Desenvolvimento. Em continuidade o Doutor Cláudio 

Tonol, disse que apresentou os avanços do Multiplic a um empresário de Osvaldo Cruz, que 

também sinalizou grande interesse. O Senhor Edilson Zanetti disse que alternativa de captação 

de recursos, poderá ser obtida também, através de venda de patrocínios no site do Multiplic, e 

que sua equipe estará viabilizando a plataforma do site para efetivar esta alternativa. 

6-) Apresentação no Rotary Club: Por fim, o Doutor Cláudio Tonol comentou com o grupo os 

resultados com a apresentação no Rotary Club de Osvaldo Cruz, onde reforçou que é 

necessários fazer estas apresentações aos demais grupos da sociedade civil organizada, para 

disseminar a proposta e atrair pessoas e parceiros para os projetos do Multiplic. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h24min, 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 


