
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 11 DE 
JUNHO DE 2019. 

Aos onze 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) membros, 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, 

Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen e Paulo Roberto da Silva. 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-) Plano Socioeconômico: O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, solicitou ao consultor, 

Leonardo Quintino, através de videoconferência, que explanasse ao grupo os avanços na 

execução do Plano Socioeconômico. Desta forma, o consultor, Leonardo Quintino, apresentou 

ao grupo, o relatório mensal com o controle detalhado de atividades realizadas pela 

consultoria. Também, apresentou de forma sucinta, a evolução do Plano de Comunicação 

Global, que esta em desenvolvimento e será validado na semana seguinte pelo Conselho 

Técnico. O consultor, Leonardo Quintino, mencionou sobre o levantamento de dados in loco, 

na qual, citou que o secretário do Fórum Multiplic já encaminhou às prefeituras os ofícios para 

fornecimento de dados e estabelecimento de prazos para retorno destes dados solicitados, 

sendo prazo máximo para entregas no final do mês de junho. Também, apresentou a estratégia 

para entrevistas de lideranças do munícipio, apresentando ao grupo ferramentas de análise, 

bem como roteiro que será composto a entrevista, e destacou a importância de haver um termo 

de confidencialidade para os entrevistados, e para os ouvintes das entrevistas. Em discussão 

com o grupo, ficou deliberado que a convocação destas lideranças para entrevistas, ocorrerá a 

partir da ligação do secretário e agendamento destas entrevistas na própria Entidade, e será 

encaminhada aos coordenadores a relação de lideranças selecionadas para entrevista, a fim 

de revisá-la, tendo o prazo para validação da lista na quinta-feira, dia 13, até às 12h. 

2-) Estruturação do Fórum Multiplic: Na sequencia, o Coordenador Geral, Doutor Cláudio 

Tonol, apresentou a relação de nomes, que comporão o Conselho Estratégico, definidos 

anteriormente nas reuniões, e ficou deliberado cada coordenador entregar o convite para o 

jantar de apresentação do Fórum Multiplic e Plano Socioeconômico, na qual, os convites estão 

sendo confeccionados e terá o prazo desta semana para iniciar as entregas. 

3-) Captação de Recursos: O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, apresentou ao grupo a 

relação de empresas que deverão ser visitadas para captar recursos de patrocínio à Palestra 

Magic Paula, na qual, os contatos foram realizados, e está aguardando o retorno do 

agendamento destas visitas. 

4-) Outros: Foi apresentado pelo Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, os valores 

angariados até o momento, sendo estes de empresas e entidades privadas, na qual estes 

recursos serão utilizados para honrar o compromisso com a execução do Plano 

Socioeconômico e demais despesas. O Gerente da Entidade e Coordenador, Senhor João 



Lino, apresentou ao grupo a projeção da sala para o Multiplic, com a ambientação de móveis, e 

relatou os valores investidos até o momento. No ensejo, o Presidente da Entidade e 

Coordenador, Senhor Edivaldo Marconato, relatou ao grupo que os investimentos que estão 

sendo feitos pela Entidade: Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, que 

beneficiará o Fórum Multiplic, como a sala de reuniões, denominada “Quartel General”, é 

temporário, pois a permanência da sala e seus móveis e equipamentos serão de uso futuro da 

própria Entidade: Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h48min, 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 
 


