
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 02 DE 
JULHO DE 2019. 

Aos dois dias do mês de julho 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 11 (onze) participantes, sendo os 

Coordenadores: Cláudio Roberto Tonol, Ed Luis Jundi, Edivaldo Marconato, João Lino, 

Lucas Renato Caetano do Nascimento, Rodrigo Fernandes, e demais participantes: 

Edson Tessaro Junior, Ener Alves Cunha, Saulo Henrique L. Santos, Vânia C. Silva e 

Walter Cavalcante. A hora aprazada o Coordenador Geral do Fórum Multiplic, Doutor 

Cláudio Tonol iniciou a reunião dos coordenadores agradecendo aos presentes. Ato 

contínuo solicitou a aprovação da ata da reunião anterior, encaminhada previamente 

via e-mail, sendo esta aprovada. Foram tratados os seguintes assuntos: 

1-) Convites para eventos: Foi apresentado ao grupo, convite para inauguração do Centro de 

Capacitação Profissional do Fundo Social de Solidariedade do Município, à realizar-se em 

10/07, quarta-feira, na qual, o Doutor Cláudio Tonol, estendeu o convite aos demais 

coordenadores, mencionando que haverá oportunidade do Fórum Multiplic fazer breve 

explanação sobre o projeto. No ensejo, o Presidente da Entidade e Coordenador, Senhor 

Edivaldo Marconato, apresentou o evento Connect Marília, destacando os nomes de 

palestrando que irão ministrar o evento de empreendedorismo nos dias 19 e 20 de agosto. 

2-) Apresentação do Evento Startup Weekend: Com a presença da senhora Vânia C. Silva, 

organizadora voluntária do Evento Startup Weekend, teve oportunidade de apresentar ao grupo 

dos coordenadores, o evento que poderá ser viabilizado em Osvaldo Cruz, nas datas de 30, 31 

de agosto e 01 de setembro, na qual, a Senhora Vânia C. Silva, esclareceu que é um evento 

de imersão, correspondendo à 54 horas totais, e apresentou também o valor aproximado do 

investimento, que deverá ser captado por patrocinadores. Foi discutido o local para realizar o 

evento, sendo sugerido pelo Secretário Municipal Ener Alves da Cunha, o prédio que esta 

proposta ao futuro Centro de Empreendedorismo e Inovação, sendo o antigo prédio da 

Faculdade Anhanguera, e deverá ser encaminhada solicitação através da Secretaria da 

Indústria e Comércio. Colocado em discussão, o grupo considerou importante evento para 

iniciar a cultura de inovação e movimento de Startups, e foi solicitada a senhora Vânia C. Silva 

encaminhar a estrutura de investimentos para apreciação e lista com potenciais 

patrocinadores. O Doutor Cláudio Tonol, solicitou que ficassem responsáveis pela viabilidade e 

apoio ao evento, os senhores: Ener Alves da Cunha, Edson Tessaro Junior, Ed Luis Jundi, 

Paulo Roberto da Silva, Rodrigo Fernandes e Lucas Caetano. 

3-) Centro de Empreendedorismo e Inovação: O Doutor Cláudio Tonol, apresentou aos 

presentes, uma pesquisa online, realizada pelo coordenador Rodrigo Fernandes, apontando a 

demanda para utilização do espaço e desenvolvimento de Startups. Logo na sequência, o 

Secretário Municipal, Ener Alves da Cunha fez esclarecimentos sobre as diretrizes para 

viabilidade do projeto CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação, sugerindo por criação 

de Lei Municipal, garantindo a sequência do Centro de Inovação em gestão futura, e sugeriu 

que no projeto encaminhado ao Executivo, incluíssem a pesquisa e no investimento, apenas 

incluir as despesas operacionais de gerenciamento.  



 

4-) Captação de Recursos: Foi apresentado ao grupo, arte para divulgação do Evento Palestra 

Magic Paula, sendo sugerido inserir a foto da palestrante no convite. O Doutor Cláudio Tonol, 

apresentou as empresas visitadas pelo grupo, na qual, aguardam retorno da proposta de 

patrocínio, bem como, apresentou novas sugestões de empresas à serem visitadas, com cotas 

de patrocínio menores, sendo: 30 ingressos, com cota de R$ 2.000,00 e 15 ingressos, com 

cota de R$ 1.000,00. 

5-) Estruturação do Fórum Multiplic: Foram selecionados da lista do conselho estratégico, 17 

(dezessete) nomes para compor o quadro efetivo do conselho estratégico, com reuniões 

periódicas, na qual, deverão ser realizados os convites para as pessoas selecionadas, para 

participar deste conselho. Na oportunidade, foram convidados a participar do conselho, o 

Senhor Walter Cavalcante e Sargento Saulo Henrique L. Santos, que estavam presentes na 

reunião, e aceitaram o convite. O Doutor Cláudio Tonol, solicitou aos coordenadores que 

fizessem suas considerações em relação ao jantar de apresentação, realizado no dia 26/06. Na 

sequência, o Doutor Cláudio Tonol, apresentou ao grupo, a proposta de estruturação de novos 

eixos para o Multiplic, sendo a criação do Multiplic Mulher e Multiplic Jovem, sucedendo na 

aprovação por unanimidade dos coordenadores presentes.  

6-) Plano Socioeconômico: Foi explanado que a consultoria esta avançando, o Doutor Cláudio 

Tonol relatou que as entrevistas iniciaram na semana anterior, e será finalizado esta semana, 

perfazendo ao final um total de 30 pessoas entrevistadas. E, os levantamentos de dados juntos 

as prefeituras municipais, estão sendo realizados. 

7-) Outros: O Gerente da Entidade e Coordenador, Senhor João Lino, explanou ao grupo, que 

o Quartel General, esta com o ar-condicionado instalado, bem como as cortinas, restando a 

entrega da mesa de reuniões, prevista para o dia 20/07 e adesivo com a logomarca do Fórum 

Multiplic. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h42min, 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 
 


