
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 09 DE 
JULHO DE 2019. 

Aos nove 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 08 (oito) membros: Cláudio Roberto Tonol, 

Alessandro Panvechio, Ed Luis Jundi, João Lino, Júlio Peixoto, Lucas Renato Caetano 

do Nascimento, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen e Paulo Roberto da Silva, na 

qual, assinaram a lista de presença. A hora aprazada o Coordenador Geral do Fórum 

Multiplic, Doutor 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-) Estruturação do Fórum Multiplic: Na reunião anterior, foram selecionados 17 (dezessete) 

nomes para compor o Conselho Estratégico, no entanto, inicialmente serão convidados 11 

(onze) para fazer parte deste conselho; desta forma, os coordenadores presentes selecionaram 

estas pessoas e na oportunidade foi distribuído para cada coordenador formalizar o convite, às 

pessoas selecionadas. O Doutor Cláudio Tonol, explanou sobre os novos eixos do Multiplic, 

sendo o Multiplic Jovem e Multiplic Mulher, na qual, o mesmo, mencionou que deve-se iniciar a 

estruturação destes eixos, e explicou que o Multiplic Mulher deve ser composto por mulheres 

empreendedoras e que atuam na área social, na qual, agregariam ao Multiplic para cuidar de 

assuntos e temáticas envolvendo as mulheres. Da mesma forma, mencionou a respeito do 

Multiplic Jovem, que deverão discutir ações para levantar expectativas dos jovens de Osvaldo 

Cruz. Na sequência, abriu-se a discussão em grupo, para tratar sobre a estruturação inicial e 

citados nomes para compor estes novos eixos. Também em discussão, foi sugerido criar um 

regimento e modelo para que estes novos eixos sejam estruturados. 

2-) Câmaras Técnicas: O Doutor Cláudio Tonol, explanou que a formação das Câmaras 

Técnicas, devem ser criadas após a entrega do Plano Socioeconômico, na qual, serão 

identificadas potenciais setores econômicos, desta forma, formando as Câmaras Técnicas. 

Neste intervalo foi sugerido fazer encontros para discutir alguns temas e também treinamentos. 

Este assunto será retomado com a participação do consultor Leonardo Quintino, em reunião 

próxima. 

3-) Plano Socioeconômico: Foi explanado, através do Coordenador Geral, Doutor Cláudio 

Tonol, as etapas do Plano Socioeconômico, sendo o Plano de Comunicação, à ser 

apresentado pelo Coordenador Edilson Zanetti, e na sequência, comentou a respeito das 

entrevistas, que foram realizadas 28 (vinte e oito), e serão concluídas as 30 (trinta) entrevistas 

esta semana. Quanto ao levantamento de dados, junto as prefeituras, esta concluída em 

Osvaldo Cruz, e Presidente Prudente segue com prazo para entrega, no entanto, a cidade de 

Adamantina ainda não teve retorno, sendo necessário realizar reunião com o Prefeito e/ou ir 

até as secretarias municipais presencialmente, desta forma, ficou decidido entrar em contato 

com o vice-presidente da Associação Comercial de Adamantina para que ele agende uma 

reunião com o Prefeito ou com os Secretários Municipais em que foram solicitados as 

informações, além, de possível intermediação do Gerente do Sebrae, José Carlos Cavalcante, 

se necessário. 



4-) Captação de Recursos: Foi discutido em grupo, sobre a Palestra Magic Paula, que será 

captado recursos através da venda de cotas de patrocínio, e em discussão com o grupo, foi 

tratado sobre as divulgações, sendo aprovados por todos a confecção de 4 (quatro) faixas para 

expor em “arcos” da cidade, além de solicitar um vídeo curto da Magic Paula, promovendo o 

Evento. O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, citou o retorno das empresas que irão 

patrocinar: Cocipa, Capézio e Linoforte, além de apresentar ao grupo, outras empresas que 

deverão ser visitadas ao longo da semana. 

5-) Outros: Foi tratado sobre o Evento Startup Weekend, na qual, o Coordenador e Secretario 

Municipal Ed Jundi, irá fazer um ofício solicitando a prefeitura municipal, para ceder um espaço 

para a realização do evento. Também citado o Projeto CEI – Centro de Empreendedorismo e 

Inovação, na qual, em reunião passada apresentado ao Secretário Municipal, Ener Alves, 

pesquisa realizada, e foi citado em reunião, que o projeto foi encaminhado com os ajustes 

novamente ao Executivo. O Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, citou que no dia 10/07, 

amanhã, será realizado a inauguração do Centro de Capacitação do Fundo Social, e solicitou a 

presença dos coordenadores. O Coordenador e Gerente da Entidade, Senhor João Lino, 

comentou sobre o Conecta Marília, aventando a compra de ingressos para participação do 

grupo, prestigiando e participando do evento. E, por fim, o Coordenador e Gerente da Entidade, 

citou que a sala do Multiplic, Quartel General, segue com a mesma previsão de entrega dos 

móveis, e a colocação de adesivos será feita ainda nesta semana. 

Não havendo mais nada a tratar, foi a presente reunião encerrada às 17h33min, 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 
 


