
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 28 DE 
MAIO DE 2019. 

Aos vinte e oito 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 09 (nove) participantes, sendo os 

coordenadores: Alessandro Panvechio, Ed Jundi, Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio 

Peixoto, Lucas Renato Caetano do Nascimento, Rodrigo Fernandes e Paulo Roberto 

da Silva, além do Consultor José Leonardo Cano Quintino. A hora aprazada o 

Presidente da Entidade e Coordenador do Fórum Multiplic, 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-) Centro de Empreendedorismo e Inovação: O Presidente da Entidade e Coordenador, 

Senhor Edivaldo Marconato, esclareceu ao grupo, que o Projeto do Centro de 

Empreendedorismo e Inovação ainda esta na etapa de avaliação orçamentária, pelo Executivo, 

e tão breve o Secretário Municipal, Ener Alves da Cunha, realizará uma reunião com o grupo. 

2-) Estruturação do Fórum Multiplic: O Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, solicitou ao 

Senhor Rodrigo Fernandes, que apresentasse os nomes das pessoas que comporão o 

Conselho Técnico, e o mesmo realizou a apresentação, e na próxima reunião será oficializado 

os nomes que irá compor este conselho. O Senhor Edivaldo Marconato, no ensejo, apresentou 

a lista com nomes para compor o Conselho Estratégico, definidos em reuniões anteriores, e 

submeteu a apreciação do grupo. Desta forma, em discussão no grupo, ficou definido que a 

lista será revisada, com prazo para definição e oficialização do Conselho Estratégico em 

próxima reunião. Também, o coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, em discussão com o 

grupo, estabeleceram a estratégia para convite e apresentação do Plano de Trabalho com toda 

a composição do futuro Conselho Estratégico. Na discussão em grupo, ficou deliberado realizar 

um jantar no Angatu Hotel, para apresentação dos trabalhos ao Conselho Estratégico, na qual, 

por unanimidade decidiu-se realizar este jantar, com a ressalva de firmar parceria com o 

referido hotel. 

3-) Plano Socioeconômico: O Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, expos ao grupo, o 

modelo de Painel de Debate, que será apresentado nesta quarta-feira, e solicitou ao Consultor 

Leonardo Quintino, que fizesse suas recomendações para o evento. Na sequência, o 

Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, solicitou ao Consultor Leonardo Quintino, que 

apresentasse ao grupo os avanços dos trabalhos. Sendo assim, o Consultor Leonardo 

Quintino, apresentou os avanços, na qual, disse que os levantamentos de dados estão sendo 

coletados, e no dia seguinte haveria uma Reunião com o Conselho Técnico para validação de 

algumas atividades realizadas. No ensejo, o Gerente da Entidade e Coordenador, Senhor João 

Lino, explanou ao grupo, que os Ofícios para coleta de dados no município estava sendo 

realizado, e esta buscando contatos para intermediar a coleta de dados nos outros municípios 

que serão coletados os dados, sendo Adamantina e Presidente Prudente. 

4-) Captação de Recursos:. O Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, disse que as 

parcerias para patrocínio com visitas estão sendo realizadas, e que devem continuar, pois o 



resultado esta sendo positivo, e na ocasião em que o Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, 

estiver presente em reunião, serão apresentados os resultados alcançados. Também, 

mencionou a alternativa para captação de recursos, que será com a Palestra da Magic Paula, a 

realizar-se no dia 23 de agosto, discutindo com o grupo algumas estratégias de vendas ao 

grupo. 

5-) Contabilidade: Foi apresentado ao grupo, através do Coordenador, Senhor Edivaldo 

Marconato, uma proposta comercial para realização da Contabilidade do Fórum Multiplic. 

Ressaltou que o Escritório Sped, realizou a abertura do CNPJ, de forma contributiva, porém, a 

contabilização dos recursos à receber e despesas à serem pagas, deverão ser contabilizadas e 

terá um custo mensal para esta finalidade. Em discussão com o grupo, deverá ser realizada 

uma reunião com o Escritório de Contabilidade, a fim de avaliar a viabilidade orçamentária do 

Multiplic, e realizar a negociação dos valores. 

6-) Outros: Será realizada uma Palestra, no dia 30, quinta-feira, como Superintendente do 

Sebrae, Senhor Wilson Poit, na qual, o Senhor Edivaldo Marconato, sugeriu a participação de 

todos os coordenadores, em que, na ocasião será entregue um material sobre o Fórum 

Multiplic em mãos ao Diretor Superintendente do Sebrae. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h41min, cuja 
esta ata vai assinada pelo Senhor Edivaldo Marconato, Presidente da Entidade e 
Coordenador e por mim, Lucas Renato Caetano do Nascimento, secretário. 

 

 

Edivaldo Marconato                    Lucas Renato Caetano do Nascimento 
Coordenador                                       Secretário 
 


