
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 
MAIO DE 2019. 

Aos vinte e um  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 05 (cinco) membros, sendo: Cláudio Roberto 

Tonol, Coordenador Geral, e demais coordenadores: Edilson Zanetti, Edivaldo 

Marconato, Lucas Renato Caetano do Nascimento e Paulo Roberto da Silva. A hora 

aprazada o Coordenador Geral do Fórum Multiplic, 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-) Centro de Empreendedorismo e Inovação: Foi explanado pelo Coordenador Geral, Dr. 

Cláudio Tonol, que o Projeto do Centro de Empreendedorismo e Inovação, esta sendo avaliado 

no Executivo, pelo secretário de administração e finanças, Ener Alves da Cunha, analisando 

sua viabilidade orçamentária e legal, e tão breve será realizada uma reunião com o grupo. 

2-) Estruturação do Fórum Multiplic: O Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, solicitou ao Sr. 

Paulo Roberto, a composição da equipe do Conselho Técnico, na qual, o mesmo, mencionou 

que há dois membros confirmados, e serão convidados mais dois membros, sendo 

apresentados os nomes para compor a equipe. Para a composição do Conselho Estratégico, 

foi discutida com o grupo, a seleção de nomes e a posteriori serão convidados para participar 

do conselho, sugerindo um jantar, que deverá ser realizado na segunda semana de junho. E, 

em relação às Câmaras Técnicas e Plenária, ficou definido uma apresentação no modelo de 

Painel de Debate, na qual, os membros serão convidados para participarem, que ocorrerá no 

dia 29/05, no auditório da ACEOC. 

3-) Plano Socioeconômico: O Secretário, Lucas Caetano, informou ao grupo, que a Consultoria 

esta avançando com o estudo, na qual, serão elaborados ofícios para serem entregues à 

prefeituras municipais, para levantar dados que não constam em sites oficiais. Foi informado 

também, que o levantamento de dados econômicos foram iniciados pela consultoria, e esta em 

andamento, segundo o cronograma. 

4-) Captação de Recursos:. Foi apresentada uma relação de empresas que devem receber 

visitas, na qual, o Dr. Cláudio Tonol, solicitou que fosse agilizado o agendamento. Outra 

alternativa de captação de recursos, é a Palestra, que será realizada em agosto, sendo 

discutido em grupo, as formas de captação de recursos com patrocínio. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h10min, 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 
 


