
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 07 DE 
MAIO DE 2019. 

Aos sete dias do mês de maio 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, a reunião dos Coordenadores 

do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social de Osvaldo Cruz, 

denominado Multiplic com a presença de 08 (oito) membros: Cláudio Roberto Tonol, 

Edilson Zanetti, Edivaldo Marconato, João Lino, Lucas Renato Caetano do 

Nascimento, Rodrigo Fernandes, Paulo Roberto da Silva e José Leonardo Cano 

Quintino. Na ocasião, foi firmado o contrato para a execução do Plano 

Socioeconômico, pela Consultoria J. Quintino. A hora aprazada o Coordenador Geral 

do Fórum Multiplic, Doutor Cláudio Roberto Tonol iniciou a reunião dos 

coordenadores, na qual, o mesmo, agradeceu aos presentes e expôs ao grupo as 

conquistas que o grupo obteve, sendo este resultado do esforço de todos. Ato 

contínuo solicitou a aprovação da ata da reunião anterior, encaminhada previamente 

via e-mail, sendo esta aprovada. Com a presença do consultor Leonardo Quintino, a 

pauta e assuntos tratados foram relacionados ao Plano Socioeconômico, registrados 

abaixo: 

1-) Apresentação dos Trabalhos da Consultoria: O Senhor Leonardo Quintino, apresentou ao 

grupo o Plano de Trabalho à ser executado pela consultoria J. Quintino, na qual, serão 

desenvolvidos no período de 11 (onze) meses, em 3 (três) etapas: Estudos e Definições 

Preliminares, Plano Oficial de Comunicação do Socioeconômico e Desenvolvimento do 

Planejamento Socioeconômico de Osvaldo Cruz. Na sequencia, o Senhor Leonardo Quintino 

detalhou as atividades para cada etapa, evidenciando a estruturação do projeto. Será 

necessária a criação de Conselhos para acompanhar os trabalhos a serem executados pela 

consultoria J. Quintino, sendo assim, será formado o Conselho Técnico, sugerido um time 

composto por 5 (cinco) pessoas, na qual, por consenso do grupo, os Professores e 

Coordenadores Paulo Roberto da Silva e Rodrigo Fernandes serão responsáveis por montar o 

time, no ensejo, o Coordenador Geral Doutor Cláudio Tonol, orientou que a composição do 

time deve ater-se a um corpo estritamente técnico. Deverá ser formado um Conselho Gestor, 

na qual, o Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, submeteu ao grupo, a deliberação em 

consenso, manter os atuais membros do grupo de coordenadores para comporem o Conselho 

Gestor, sendo consentido por todos. Também deverá ser constituído o Conselho Estratégico, 

na qual, o Senhor Leonardo Quintino explicou os critérios para formação deste conselho e será 

realizada uma lista com potenciais nomes, seguindo os critérios discutidos. O prazo para a 

formação dos conselhos ficou estabelecido para este mês de maio. Na sequencia, o Senhor 

Leonardo Quintino, destacou a importância de um local próprio para concentrar todos os 

trabalhos do Fórum Multiplic, denominando-o de Quartel General, na qual, o Gerente da 

Entidade e Coordenador, Senhor João Lino em consenso com a Diretoria da Entidade, cederá 

uma sala com os itens necessários para que seja realizado o Quartel General, isto feito, o 

Senhor Leonardo Quintino, expôs ao grupo a metodologia de trabalho que será aplicada para a 

execução dos trabalhos e acompanhamento do grupo, sendo evidenciada com “gestão a 

mostra” neste Quartel General. Foi definida a data 29/05, para realização de reunião com o 

grupo das Câmaras Técnicas, com apresentação da Consultoria e Painel para debates sobre o 

Fórum Multiplic. Por fim, o Senhor Leonardo Quintino, apresentou o TAP – Termo de Abertura 

do Projeto, destacando 2 (dois) elementos fundamentais: ENTREGA: explanou a importância 



de entregar um Plano Socioeconômico com a melhor proposta para o município, cobrando 

portanto, o comprometimento do grupo; e SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: na qual, 

pretende-se, formar uma sociedade engajada nos projetos. 

Finalizando a reunião de apresentação da Consultoria J. Quintino fizeram as 
considerações finais, o Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, na qual, destacou o 
comprometimento do grupo em atuar neste Fórum Multiplic, expondo as conquistas, 
horas trabalhadas, reuniões realizadas e parcerias fechadas, sendo isto, a evidencia 
do comprometimento e empenho do grupo com o Fórum Multiplic. O Presidente da 
Entidade e Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, reforçou as palavras do 
coordenador geral, e acrescentou que deverá ser buscada gente que acredita no 
melhor para o município. Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião 
encerrada às 18h00min, 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 


