
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, 429 – CENTRO, NO DIA 12 DE 
MARÇO DE 2019. 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sede da Associação 

Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, à Avenida José Siqueira, 429 - 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-) Regimento Interno/Estatuto: O Doutor Cláudio Tonol, explicou ao grupo, que foi 

providenciado as adequações do Estatuto, conforme recomendações do Oficial do Cartório de 

Registro, e prontamente ajustado. Desta forma, foi submetido novamente ao Oficial do Cartório 

de Registro e esta validado. Portanto os próximos passos é o registro da Ata de Constituição 

do Fórum e o Estatuto, o qual será realizado até no máximo dia 15 (quinze) deste mês. 

2-) Marketing – publicidade no site: Foi solicitado ao Senhor Edilson Zanetti apresentar ao 

grupo alternativas para publicidade no site do Multiplic. Sendo assim, o Senhor Edilson Zanetti, 

realizou uma demonstração de como seria a estrutura do site com layout para publicidade. Na 

sequencia, o Doutor Cláudio Tonol, solicitou ao grupo que contribuíssem com sugestões sobre 

as formas de contribuições com publicidade e sobre o layout do site. Em discussão com o 

grupo de coordenadores, ficou determinado não estipular valores e/ou mensalidades pré-

fixadas, mas, que as eventuais empresas que queiram divulgar, irão estipular o valor a 

contribuir. Também, na discussão em grupo, decidiu-se manter o layout apresentado, porém, a 

nomenclatura para a exposição das marcas de empresas que queiram divulgar, deverá receber 

o nome de parceiros. 

3-) Plano Socioeconômico – viabilidade econômica: O Doutor Cláudio Tonol, esclareceu ao 

grupo, que foi realizado nova reunião com o Prefeito Municipal e equipe, para tratar da 

viabilidade econômica para contratação da consultoria. Ressaltou ao grupo, que deve-se 

avançar nesta questão, com a busca de outros parceiros, além da Prefeitura, para viabilizar a 

contratação deste Plano Socioeconômico, pois é de fundamental importância para as diretrizes 

de todo o trabalho do Fórum de Desenvolvimento. O Doutor Cláudio Tonol, solicitou ao Senhor 

João Lino, gerente da Entidade, que apresentasse em reunião próxima, uma lista com 

potenciais parceiros para contribuir para viabilidade do Plano Socioeconômico. O Gerente da 

Entidade, Senhor João Lino, sugeriu, que fosse disponibilizado 1 (um) dia por mês da nossa 

reunião, para realizar visita com o Grupo de Coordenadores aos potenciais parceiros e angariar 

os recursos financeiros. Também, o Presidente da Entidade, Senhor Edivaldo Marconato, 

dispôs a realizar uma reunião extraordinária com os diretores da Entidade, para viabilizar e 

aprovar recursos financeiros para a contratação e execução do Plano Socioeconômico. 

4-) Câmaras técnicas: O Doutor Cláudio Tonol, colocou em discussão o início das Câmaras 

Técnicas, onde, em reunião anterior, foi apresentado proposta do Sebrae para realização do 

início dos trabalhos, com a execução de Oficina de Planejamento Participativo, com a 

realização de 3 (três) oficinas, no valor de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), cada oficina. 



Porém, submetido à aprovação do grupo, foi manifestado que a consultoria para 

desenvolvimento do Plano Socioeconômico, também possui a metodologia de execução das 

Câmaras Técnicas, e poderia haver um desalinhamento de metodologias com a execução das 

oficinas. 

5-) CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação: Em reunião com o Prefeito Municipal e 

equipe, o Doutor Cláudio Tonol reforçou ao grupo, que será cedido espaço para o Projeto CEI 

– Centro de Empreendedorismo e Inovação, onde além do espaço físico, a Prefeitura irá 

disponibilizar parte da equipe, sendo 1(uma) escriturária, 2 (dois) zeladores, e dispêndios com 

a manutenção predial. Sendo assim, solicitou ao Senhor Rodrigo Fernandes, que apresentasse 

o esboço do projeto a ser executado. Desta forma, o Senhor Rodrigo Fernandes, apresentou 

ao grupo algumas atividades possíveis para execução no espaço, e mencionou que será 

realizado um projeto de atuação para os próximos 6 (seis) meses voltados aos 

desenvolvimento de atividades relacionadas à tecnologia e empreendedorismo. O Doutor 

Cláudio Tonol, sugeriu uma nova visita ao espaço cedido, para tratar o layout do prédio com 

equipe técnica da Prefeitura, no qual, ficou agendado para esta semana. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h33min, 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 


