
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 26 DE 
MARÇO DE 2019. 

Aos vinte e seis 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 08 (oito) 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 expos ao grupo, que os documentos 

para formalização do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram encaminhados ao 

escritório de contabilidade, e o contador Renato Basso fará o tratamento dos documentos e 

dará entrada no registro junto à Receita Federal. O Doutor Cláudio Tonol, também mencionou 

à respeito da AMDE – Agência Municipal de Desenvolvimento Empresarial, na qual, em 

reuniões anteriores foi tratado desta agência ser incorporada ao Multiplic e ser braço 

operacional, e explicou ao grupo que esta sendo avaliado a regularização, pois o CNPJ esta 

inativo e submeteu ao grupo para dar continuidade a viabilidade de regularização, e os 

coordenadores presentes concordaram em avançar. O Senhor Ed Jundi, reforçou ao grupo do 

Multiplic que indicou alguns coordenadores do Multiplic para compor a diretoria da AMDE, dado 

a importância de harmonia de objetivos entre AMDE e Multiplic. 

2-) Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI: O Doutor Cláudio Tonol explanou ao grupo 

que este Projeto esta sendo desenvolvido pelo Senhor Rodrigo Fernandes, na qual o mesmo 

justificou ausência; desta forma, o Doutor Cláudio Tonol pontuou que o projeto seguirá no 

prazo de elaboração em um período de 60 (sessenta) dias e explicou ao grupo os detalhes da 

estruturação do projeto. 

3-) Plano Socioeconômico: Foi explanado pelo Doutor Cláudio Tonol, que o Plano 

Socioeconômico deve avançar, dado a importância para diretriz nos trabalhos das Câmaras 

Técnicas e resultado para o desenvolvimento do Município. Também explicou ao grupo, que 

deverá ser encaminhado um Ofício ao Prefeito Municipal, justificando a necessidade de obter 

um Plano Socioeconômico para o Município e desta forma avançar na viabilização do mesmo. 

4-) Captação de Recursos: O coordenador geral, Doutor Cláudio Tonol, reforçou ao grupo a 

necessidade de captar recursos para o Multiplic, e em reunião passada foi sugerido criar um 

evento com palestra de uma personalidade do empreendedorismo. O Senhor Edilson Zanetti 

apresentou ao grupo alguns nomes para ministrar a palestra e angariar recursos com o evento, 

e assim o grupo decidiu avançar e realizar a viabilidade desta personalidade ministrar a 

palestra. Na sequência do Doutor Cláudio Tonol, apresentou ao grupo uma lista com a relação 

de potenciais empresas para buscar contribuições financeiras para o Multiplic, onde decidiu-se 

iniciar as visitas e angariar recursos com as empresas de porte maior. O Presidente da 

Entidade, Senhor Edivaldo Marconato, sugeriu criar um contrato/termo de parceria para as 

empresas que irão contribuir mensalmente com recursos financeiros ao Multiplic. 



Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h40min, 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 


