
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 04 DE 
JUNHO DE 2019. 

Aos quatro dias do mês de junho 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 o coordenador 

geral: Dr. Cláudio Roberto Tonol, demais coordenadores: Ed Jundi, Edilson Zanetti, 

Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, Lucas Renato Caetano do Nascimento e 

Rodrigo Fernandes, além do membro da Câmara Técnica: Edson Tessaro Junior. A 

hora aprazada o Coordenador Geral do Fórum Multiplic, Dr. Cláudio 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: O Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, 

explanou ao grupo, que esta aguardando reunião com o Secretário Municipal, Ener Alves da 

Cunha, na qual serão discutidos sobre a viabilidade do Projeto CEI. Também relatou que a 

arquiteta Patrícia Peixoto, realizou um modelo de fachada para o projeto, de forma voluntária. 

2-) Evento Multiplic - Painel de Debate: O Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, solicitou aos 

demais coordenadores que fizessem comentários a respeito do Painel de Debate, ocorrido na 

semana anterior, aproveitando e fazendo os agradecimentos aos coordenadores que 

participaram do Painel de Debates. Desta forma, o Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, 

expos ao grupo sua satisfação com o resultado positivo alcançado com o Painel de Debates, 

sendo um formato diferente e que agradou o público. Na sequencia, o Coordenador, Senhor 

Júlio Peixoto, também realizou comentários ao evento e sugeriu algumas melhorias para os 

futuros eventos do Multiplic.  

3-) Estruturação do Fórum Multiplic: Formado o Conselho Técnico, o Coordenador Senhor 

Rodrigo Fernandes, explicou ao grupo a dinâmica de trabalho que será desenvolvida através 

deste conselho, e sugeriu que todas as reuniões fossem acompanhadas pelo secretário para 

registro de atas destas reuniões, na qual, foi aprovada a solicitação. Também, foi discutido em 

grupo, a formação do Conselho Estratégico, na qual alguns critérios para considerar a 

composição da lista foram definidos pela Consultoria J. Quintino, e decidiu-se reunir com este 

conselho, no dia 26/06 no Angatu Hotel, realizando uma recepção para apresentação do Fórum 

Multiplic, na qual, todos os coordenadores presentes aprovaram por unanimidade. No ensejo, o 

Coordenador, Senhor João Lino, relatou que algumas demandas de trabalho estão surgindo, e 

sugeriu agregar ao grupo dos coordenadores, o Senhor Tadeu Lassen, pois ajudaria nas 

demandas de secretaria e redação de textos do MULTIPLIC, na qual, foi aceito por 

unanimidade pelo grupo presente. 

3-) Plano Socioeconômico: O Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, relatou que a próxima 

etapa, será as entrevistas com as lideranças de setores econômicos do município, e 

apresentou as datas que serão realizadas estas entrevistas, pela Consultoria J. Quintino. Desta 

forma, será selecionado pela Consultoria J. Quintino, nomes que serão entrevistados. 



4-) Captação de Recursos:. Foi apresentado pelo Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, a 

estrutura da Palestra a ser ministrada pela Magic Paula, com o tema “Minha empresa, meu 

time”. E, na sequencia, foram discutidas com o grupo, estratégias para captação de recursos, 

através de cotas de patrocínio e selecionadas potenciais empresas para visitas. Desta forma, o 

Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, solicitou ao secretário que realizasse a agenda de 

visitas. 

5-) Contabilidade: Foi explanado ao grupo, através do Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, 

sobre a proposta comercial para realização da Contabilidade do Fórum Multiplic. Foi discutido a 

respeito de manter parceria com o atual escritório, na qual, será feito contato com a 

contraproposta ao escritório, e posteriormente seguirá alternativas abordadas nesta reunião. 

6-) Outros: O Coordenador Geral, Dr. Cláudio Tonol, apresentou ao grupo, uma solicitação 

demandada pela Secretaria da Indústria e Comércio, para solicitação da instalação da FATEC 

em Osvaldo Cruz, na qual, o Fórum Multiplic, através de Ofício, apoiaria a vinda da FATEC 

para o munícipio, onde na oportunidade, o Coordenador, Senhor Ed Jundi, justificou o pedido 

ao grupo, e foi aprovado realizar o ofício por unanimidade. Outro assunto, explanado pelo 

Coordenador, Senhor João Lino, foi a respeito da Sala para o Multiplic, explicando o 

andamento das instalações. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h26min, 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 
 


