
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 16 DE 
JULHO DE 2019. 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na sede da Associação 
Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, sito 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 10 (dez) participantes, sendo os 
coordenadores: Cláudio Roberto Tonol, Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, 
Lucas Renato Caetano do Nascimento, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, 
Rodrigo Fernandes e demais participantes: Saulo Henrique Lima Santos, Edson 
Tessaro Junior e José Leonardo Cano Quintino, os quais assinaram a lista de 
presença. À 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: O Doutor Cláudio Tonol, coordenador geral, solicitou aos 
coordenadores retorno sobre os convites de pessoas para participarem do Conselho 
Estratégico, sendo que, os coordenadores farão o convite ainda neste semana, e então, o 
Doutor Cláudio Tonol, apresentou os nomes dos elementos que aceitaram para participar deste 
conselho: Sargento Saulo Henrique Lima Santos, Walter Teixeira Cavalcante e Cícera Tenório. 
O coordenador geral, Doutor Cláudio Tonol, retomou o assunto sobre os eixos: Multiplic Jovem 
e Multiplic Mulher, solicitando ao consultor Leonardo Quintino, presente na reunião, que fizesse 
os comentários sobre estes eixos em Maringá. Desta forma, o consultor Leonardo Quintino, 
relatou que tanto o eixo de Mulheres, quanto Jovens, tem representatividade no CODEM – 
Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e estes eixos funcionam de maneira 
orgânica, com reuniões periódicas e ações voltadas ao contexto social. O coordenador, Senhor 
Júlio Peixoto, sugeriu que para o Multiplic Jovem e Multiplic Mulher tivesse uma cartilha, ou 
regimento, para orientação destes grupos antes da formação. Ficou estabelecido um prazo de 
60 (sessenta) dias, para criar um modelo de atuação destes eixos: Mulher e Jovem para após, 
iniciar a formação destes grupos, e o consultor Leonardo Quintino, encaminhará alguns 
modelos de Maringá. 

2-) Câmaras Técnicas: O consultor Leonardo Quintino, explanou sobre as câmaras técnicas, 
que devem realizar atividades como oficinas e treinamento, e considerou realizar em setembro 
os mesmos, e apresentará a formatação do modelo de atividades à serem praticadas com os 
membros das câmaras técnicas. 

3-) Plano Socioeconômico: Foi apresentado ao grupo, através do consultor Leonardo Quintino, 
as atualizações e avanços do Plano Socioeconômico. O consultor Leonardo Quintino expos ao 
grupo, que as entrevistas com 30 (trinta) lideranças foram concluídas, e seguem para iniciar a 
tabulação de dados, e análises com prazo para o dia 19 (dezenove) deste mês, e no dia 23 
(vinte e três), ou 24 (vinte e quatro) de julho serão validados com o conselho técnico. Após a 
validação do conselho técnico, será realizada uma reunião com o conselho gestor, dia 31 (trinta 
e um) deste mês, e apresentará as análises sobre as entrevistas com as lideranças. O 
consultor Leonardo Quintino, também explanou sobre a outra atividade à ser realizada, sendo a 
pesquisa de campo com 400 (quatrocentos) munícipes, e será necessário o recrutamento de 
estagiários para realização das entrevistas, por responsabilidade do Multiplic. Sendo assim, o 



coordenador Rodrigo Fernandes, ficou responsável pela seleção, juntamente com o Sargento 
Saulo, que recrutarão alguns jovens do Tiro de Guerra, Faculdade Reges e ETEC Amim Jundi. 
Desta forma, o consultor Leonardo Quintino solicitou o prazo para seleção até dia 06 (seis) de 
agosto, com aproximadamente 05 pessoas, e os treinamentos serão realizados nos dias 14 
(catorze) e 15 (quinze) de agosto, e as pesquisas serão aplicadas em campo nos dias 16 
(dezesseis), 17(dezessete), 23 (vinte e três), e 24 (vinte e quatro) de agosto; na qual, o 
consultor Leonardo Quintino acompanhará todo o trabalho em campo. Foi sugerido realizar um 
seguro de vida para os estagiários que estarão em campo, aplicando as pesquisas. Ficou 
determinada a apresentação dos resultados destas entrevistas com os munícipes, no dia 17 
(dezessete) de setembro com o conselho técnico, e dia 24 (vinte e quatro) de setembro, 
apresentação ao conselho gestor. No ensejo, o consultor Leonardo Quintino mencionou a 
respeito do levantamento de dados, no qual todas às variáveis disponíveis em sites oficiais 
foram levantadas pela equipe da J. Quintino, restando apenas, os dados que estão sendo 
levantados nas prefeituras municipais de Adamantina e Presidente Prudente, observando que 
nenhum dado de Adamantina foi entregue, e o prazo máximo para fechamento seria no dia 20 
(vinte) de julho. Solicitou, portanto, ao grupo, que decidisse postergar o prazo, e qual ação 
seria tomada para viabilizar. Desta forma, o coordenador, Júlio Peixoto, disse que irá entrar em 
contato com o senhor Francisco Torturello, e o grupo decidiu aguardar até o final deste mês, 
para acompanhar se haverá avanços. Para finalizar, o consultor Leonardo Quintino, explicou ao 
grupo, que, no dia 03 (três) de agosto, será iniciado o trabalho de indicadores para melhorar os 
índices de desenvolvimento do município, com prazo para finalizar em 30 (trinta) de setembro, 
com entrega destes indicadores aos candidatos ao executivo na eleição de 2.020 (dois mil e 
vinte), solicitando compromisso público destes, para atender a demanda do Fórum Multiplic em 
desenvolvimento do município. O coordenador geral, Doutor Cláudio Tonol, fez menção ao 
Plano de Comunicação, que deverá ser apresentado pelo coordenador Edilson Zanetti, em 
próxima reunião e solicitou ao consultor Leonardo Quintino que fizesse suas considerações 
prévias à respeito da entrevista. Sendo assim, o consultor Leonardo Quintino, disse ao grupo, 
que o jantar do dia 26 (vinte e seis) de junho, foi um divisor de águas, contribuindo para 
sensibilização e engajamento de muitos empresários e líderes do munícipio ao projeto Multiplic, 
e em relação às entrevistas, destacou que a expectativa é alta dos empresários, e acreditam 
na credibilidade do grupo, e recomendou ao grupo, que mantivessem o entusiasmo destes 
empresários e líderes. 

4-) Captação de Recursos: O coordenador geral, doutor Cláudio Tonol, mencionou sobre o 
retorno das visitas, para patrocínio ao evento Palestra Magic Paula, sendo as empresas 
confirmadas: Linoforte, Cocipa, Capézio do Brasil, FrutoForte, Supermercado Facilit, além da 
Village Imóveis que custeará todo o deslocamento da palestrante. Também citou que outras 
visitas serão agendadas. Foi apresentado o material de divulgação já impresso, sendo o 
convite e cartaz para divulgação da palestra. 

5-) Outros: Foi tratado sobre o Evento Startup Weekend, na qual, ofício emitido pela Secretaria 
da Indústria e Comércio foi expedido ao Prefeito Municipal, solicitando o local do evento. O 
coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol, explicou ao grupo, que o projeto do CEI (Centro de 
Empreendedorismo e Inovação) esta na fase da elaboração do projeto de lei pelo executivo, e 
logo será encaminhado ao poder legislativo. Outro assunto discutido, pelo Gerente da ACEOC- 
Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz e Coordenador, Senhor João Lino, a 
respeito do Quartel General, explicando que os adesivos foram colocados, bem como a 
instalação das cortinas e ar condicionado, restando os móveis, que ficarão prontos até o final 
do mês. O Doutor Cláudio Tonol, também comentou sobre a inauguração do Centro de 
Capacitação do Fundo Social, na qual, estavam presentes em média 200 (pessoas) e todos 
que tomaram a palavra, falaram sobre o Multiplic, revelando o prestígio e a credibilidade do 
trabalho que esta sendo desenvolvido. 



 

Foi mencionado pelo coordenador geral, Doutor Cláudio Tonol, que na próxima 
reunião, o mesmo não estará presente, e os trabalhos serão conduzidos pelo 
coordenador Rodrigo Fernandes. Não havendo mais nada a tratar, foi a presente 
reunião encerrada às 17h40min, 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 
 


