
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 25 DE 
JUNHO DE 2019. 

Aos vinte e cinco 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: Doutor Cláudio Roberto Tonol, demais coordenadores: Edilson 

Zanetti, Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, Lucas Renato Caetano do 

Nascimento, Paulo Roberto da Silva e Rodrigo Fernandes, e também o 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-) Captação de recursos: Foi realizado comentários ao grupo, à respeito das visitas realizadas 

em potenciais patrocinadores para a Palestra Magic Paula, e o Coordenador Geral, Doutor 

Cláudio Tonol, abriu as discussões com o grupo, para relacionar novas visitas, na qual, foi 

sugerido pelo grupo, incluir uma relação de empresas menores, com cota de patrocínio, além 

dos 50 (cinquenta), incluir também 30 (trinta) e 15 (quinze) ingressos, com valores pré-

estabelecidos. Também, foi discutido, que no evento de apresentação do Fórum Multiplic com 

jantar, será oportuno para captação de novos parceiros. Desta forma, tratados a relação de 

novas empresas potenciais para o patrocínio, que deverá ser agendado para realização das 

visitas. 

2-) Estruturação do Fórum Multiplic: Será realizado a apresentação do Fórum Multiplic com um 

jantar às autoridades, empresários e lideranças do município, e no ensejo, foi apresentada ao 

grupo, lista de confirmados para o jantar de apresentação, e estrutura do evento. Na 

sequência, o Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, realizou a apresentação ao grupo, 

simulando a apresentação no dia seguinte, que será o jantar. Submetido ao grupo, para suas 

considerações, foram solicitados ajustes no arquivo de apresentação em powerpoint, e em 

seguida, aprovado por todos os presentes. 

3-) Plano Socioeconômico: O desenvolvimento dos trabalhos da consultoria estão avançando, 

e na oportunidade, foi explanado ao grupo, que o consultor Leonardo Quintino, fará entrevista 

com as 30 (trinta) pessoas selecionadas para este momento, considerados os critérios 

estabelecidos pela consultoria, e serão disponibilizados quarta, quinta e sexta-feira desta 

semana, e semana que vem, para realização e conclusão das entrevistas. 

4-) Centro de Empreendedorismo e Inovação: O grupo obteve retorno da secretaria de 

administração e finanças, para aprimorar o projeto enviado ao executivo, sugerindo alguns 

elementos para viabilização do Centro de Empreendedorismo e Inovação. O coordenador, 

Senhor Rodrigo Fernandes, sugeriu ao grupo, que fosse realizado uma pesquisa online, 

evidenciando a procura da população pelo C.E.I. e suas atividades, assim, com o resultado da 

pesquisa, terá elementos que indicarão o perfil do público e demanda. 

 



5-) Outros: Foi explanado ao grupo, a proposta de um evento para estimular o desenvolvimento 

de Startups, sendo o evento chamado Startup Weekend, e seria realizado nos dias 30, 31 de 

agosto e 01 de setembro. Foi solicitada a presença na próxima reunião da organizadora do 

evento. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h30min, 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 
 


