
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 16 DE 
ABRIL DE 2019. 

Aos dezesseis 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 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 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 Presidente da Entidade e Coordenador do Fórum Multiplic, Senhor 

Edivaldo Marconato, solicitou ao Secretário, Lucas Caetano, explicar ao grupo sobre o 

andamento do registro do CNPJ, bem como a abertura da conta bancária. Desta forma, o 

Secretário, Lucas Caetano, expos ao grupo, que o registro junto a Receita Federal do CNPJ 

está finalizado, e, portanto o Fórum Multiplic possui o registro do CNPJ. Quanto à conta 

bancária, o secretário informou que toda a documentação para abertura de conta, esta em 

posse do Banco Sicoob Paulista para análise, e tão breve estará com a conta ativa. Também o 

Senhor Edivaldo Marconato, fez menção à regularização da AMDE – Agência Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, que será braço operacional do Multiplic, e solicitou a agilidade no 

processo de regularização, propondo até mesmo uma reunião com o atual presidente e o 

escritório contábil responsável do órgão. 

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

ao grupo os avanços na elaboração do Projeto CEI, na qual, houve a reunião com os membros 

das Câmaras Técnicas, na sexta-feira anterior, e o resultado foi satisfatório, uma vez que 

houve engajamento dos membros na contribuição para o Projeto. Também mencionou que a 

estrutura do Projeto esta montada, restando apenas alguns detalhes a serem acrescentados no 

Projeto. 

3-) Plano Socioeconômico: O Senhor Edivaldo Marconato, esclareceu ao grupo que o Plano 

Socioeconômico deve ser efetivado, com o esforço que será obtido através das visitas e 

captação de recursos para a contratação da consultoria externa. 

4-) Captação de Recursos: O Senhor Edivaldo Marconato, mencionou as empresas que foram 

visitadas até o momento, e expos ao grupo que estas empresas serão colaboradoras do Fórum 

Multiplic, aportando valores mensais, que serão utilizados para pagamento da consultoria, que 

desenvolvera o Plano Socioeconômico. Solicitou também, que o Secretário fizesse uma 

planilha para controle e posterior prestação de contas, evidenciando assim a transparência do 

Fórum Multiplic. 

5-) Outros: Durante a reunião, em hora oportuna, tivemos a presença da Dra. Ana Cristina, 

assessora jurídica da Entidade e do Município, na qual a mesma relatou ao grupo o contato 

que obteve com o Prefeito Municipal, para pleitear ajuda com recursos financeiros, na qual, a 

Dra. Ana Cristina, sugeriu que fosse realizada uma nova reunião com o Prefeitura Municipal. 



Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 18h00min, 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 


