
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 21 DE 
MARÇO DE 2019. 

Aos vinte e um 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 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-) Regimento Interno/Estatuto: O Coordenador Geral do Multiplic, Doutor Cláudio Tonol, 

esclareceu ao grupo que a Ata de Constituição do Fórum Multiplic e o Estatuto foram 

protocolados para registro no Cartório desta comarca, e tão breve teremos o registro e após 

este processo, será solicitado o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com apoio do 

escritório de contabilidade. No ensejo, o Doutor Cláudio Tonol, explanou a necessidade da 

regularização e reestruturação da AMDE – Agência Municipal de Desenvolvimento Empresarial 

e vincular a mesma ao Fórum Multiplic. Desta forma, solicitou ao secretário Lucas Caetano, a 

viabilidade para regularização e ativação do CNPJ junto ao escritório de contabilidade. 

2-) CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação: O Senhor Rodrigo Fernandes, explanou 

ao grupo que realizou várias pesquisas que irão subsidiar os avanços no projeto do Centro de 

Empreendedorismo e Inovação. Também, submeteu ao grupo, que nos primeiros meses de 

atuação, o CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação estará executando programas para 

capacitação e início de aceleração de empresas, e as pessoas que receberem as 

capacitações, irão aplicar o conhecimento aprendido como forma de retribuição, dentro da 

comunidade do município. 

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

grupo, uma relação de potenciais empresas para contribuir com o Fórum Multiplic, e sugeriu um 

Plano de Ação para captar recursos, na qual, dentre a relação de empresas, deverá dividir em 

grupos de coordenadores que farão visitas as empresas para parceria e levantamento de 

recursos. Também, o Senhor Rodrigo Fernandes, sugeriu a realização de uma palestra com 

uma pessoa de renome, e arrecadar recursos financeiros com a venda de ingresso para 

assistir a palestra, como alternativa de captação de recursos. O Doutor Cláudio Tonol, expos 

ao grupo, que estas ações são relevantes para a viabilidade econômica na contratação da 

consultoria que irá desenvolver o Plano Socioeconômico.  

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h07min, cuja 

esta ata vai assinada pelo Doutor Cláudio Roberto Tonol, coordenador geral e por 

mim, Lucas Renato Caetano do Nascimento, secretário. 
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