
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 02 DE 
ABRIL DE 2019. 

Aos dois dias do mês de abril 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 16h20min, 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 Presidente da Entidade e 

Coordenador do Fórum de Desenvolvimento, Senhor Edivaldo Marconato 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-) CNPJ - MULTIPLIC: O Secretário, Lucas Caetano expôs ao grupo sobre os avanços na 

inscrição no CNPJ, mencionando que a inscrição no CNPJ do Fórum Multiplic será formalizada 

ainda esta semana, visto que foi protocolado nesta data o pedido de inscrição no CNPJ junto a 

Receita Federal do município de Adamantina-SP. Também, explicou ao grupo a situação do 

CNPJ da AMDE – Agencia Municipal de Desenvolvimento Empresarial, na qual, para 

regularizar deve-se constituir nova diretoria e atualizar junto à Receita Federal, para assim, ter 

acesso as pendências. Desta forma, o grupo sugeriu que deverá ser constituído nova diretoria 

da AMDE, a fim de agilizar o processo e dar sequencia a regularização do CNPJ. 

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

ao grupo que estão sendo realizados estudos e o início para redigir o Projeto do CEI será 

realizado a partir desta semana. Também sugeriu ao grupo, que pudesse ser realizado uma 

reunião com o grupo de interessados nas Câmaras Técnicas, na semana seguinte, para 

apresentar os avanços do Multiplic e envolve-los no desenvolvimento deste primeiro projeto. O 

Presidente da Entidade e Coordenador do Fórum Multiplic, Senhor Edivaldo Marconato, em 

conjunto com o Senhor Rodrigo Fernandes, expos ao grupo que o Centro de 

Empreendedorismo e Inovação deverá receber um novo nome, com atratividade e atual. 

3-) Plano Socioeconômico: O Plano Socioeconômico esta sendo analisado para sua viabilidade 

econômica, e tão breve será realizado um ofício à ser entregue em reunião presencial com o 

Prefeito Municipal, esclareceu o Presidente da Entidade e Coordenador do Fórum Multiplic, 

Senhor Edivaldo Marconato. 

4-) Captação de Recursos: O Senhor Edivaldo Marconato, disse ao grupo que esta agendado 

reunião na sexta-feira, às 09h, com potencial parceiro para o Multiplic e avanços no Projeto, 

bem como as visitas nas empresas locais deverão iniciar e realizar-se tão breve. Desta forma, 

foi solicitada a criação de um material impresso para apresentação nestas empresas locais. 

5-) Evento: Startup Weekend: O Secretário, Lucas Caetano, compartilhou com o grupo a 

experiência obtida com a participação no evento Startup Weekend, na qual, o mesmo relatou 

ao grupo a participação por 54 horas para transformar uma ideia de negócio, em uma startup; e 

apresentou algumas fotos do ambiente que foi realizado o evento, trazendo modelos de layout 

para o Centro de Empreendedorismo e Inovação, bem como aventou realizar o evento Startup 

Weekend em Osvaldo Cruz. 



Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h27min, cuja 
esta ata vai assinada pelo Senhor Edivaldo Marconato, coordenador e por mim, Lucas 
Renato Caetano do Nascimento, secretário. 

 

Edivaldo Marconato               Lucas Renato Caetano do Nascimento 
Coordenador                                      Secretário 


