
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 18 DE 
JUNHO DE 2019. 

Aos dezoito 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 06 (seis) membros, sendo o coordenador 

geral: Dr. Cláudio Roberto Tonol, demais coordenadores: Edivaldo Marconato, João 

Lino, Júlio Peixoto, Lucas Renato Caetano do Nascimento e Rodrigo Fernandes. 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-) Captação de recursos: Foi submetido ao grupo, através do Coordenador Geral, Doutor 

Cláudio Tonol, o desenvolvimento de estratégia para patrocínios à Palestra Magic Paula, que 

será realizada no dia 23 de agosto. Desta forma, foi realizada com o grupo, a estratégia de 

venda para adesão de patrocinadores ao evento, e apresentado à relação de empresas para 

agendamento de visitas. 

2-) Estruturação do Fórum Multiplic: O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, discutiu a 

respeito do jantar, à ser promovido ao Conselho Estratégico, e em discussão com o grupo, 

ficou definido o formato de apresentação no dia do jantar. 

3-) Plano Socioeconômico: O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, expos ao grupo, os 

avanços da consultoria, mencionou sobre as demandas de levantamento de dados, na qual 

fora solicitado as prefeituras, e houve retorno de dados da grande maioria das secretarias da 

Prefeitura de Osvaldo Cruz, restando as demais prefeituras: Adamantina e Presidente 

Prudente. Foi realizada com o grupo de coordenadores presentes, atividade demandada pela 

consultoria, sendo a construção de uma Matriz de Stakeholders, que será utilizado nas análises 

do Plano Socioeconômico. 

4-) Outros: O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, apresentou ao grupo, um ofício 

solicitado pela ETEC Amim Jundi, solicitando apoio em novos cursos integrados ao ensino 

médio, na qual, todos aprovaram a realização do ofício. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h37min, 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 
 


