
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, SITO À AVENIDA JOSÉ SIQUEIRA, 429 (QUATROCENTOS E 
VINTE E NOVE), ÀS 16 H (DEZESSEIS HORAS), DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE 
JULHO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

 

Aos  23 (vinte e três) dias do mês de Julho de 2019 (dois mil e dezenove) foi realizada 

mais uma Reunião dos Coordenadores do Fórum Permanente de Desenvolvimento 

Econômico Social (Multiplic), na sede da Associação Comercial e Empresarial de 

Osvaldo Cruz, sito à Avenida José Siqueira,  429 (quatrocentos e vinte e nove), às 16 

h (dezesseis horas), com a presença dos Coordenadores Ed Luís Jundi, Luiz Alberto 

Tadeu de Azevedo Lassen, João Lino, Rodrigo Fernandes, Paulo Roberto  da Silva e 

Edilson Zanetti, e demais presentes: Saulo Henrique Lima Santos e Walter Teixeira 

Cavalcante os quais assinaram a lista de presença. Também participou Secretário 

Geral, Lucas Renato Caetano do Nascimento. Abrindo a reunião, o Coordenador 

Rodrigo Fernandes disse que, em função da ausência do Coordenador Geral do 

Multiplic, doutor Claudio  Tonol, a reunião terá a sua coordenação, conforme acordado 

na reunião anterior. Iniciando os trabalhos, justificou as ausências dos Coordenadores 

Doutor Claudio Tonol, Edivaldo Marconato e Júlio Peixoto, por motivo de viagem. A 

seguir, colocou o primeiro item da pauta para a apreciação: A Aprovação da Ata 

Anterior, que foi enviada a todos os Coordenadores por e-mail. A seguir, foi abordado 

o segundo item: Plano Socioeconômico - Foi falado que o Município de Adamantina 

ainda está muito atrasado em relação à entrega de todas as informações relativas ao 

Município em todas as áreas. O Secretário Geral, Lucas Caetano, disse que, em 

relação à Adamantina, somente a Secretaria de Esportes enviou as informações 

relativas à pasta. Foi dito que o Coordenador Júlio Peixoto entrou em contato com o 

senhor Francisco Torturello, para que ele, como Diretor Executivo do Escritório 

Regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional da  10ª Região administrativa, 

entrasse em contato com o Prefeito e Secretários Municipais, para que estes nos 

enviassem as informações pretendidas. Porém, apesar do esforço do referido Diretor, 

pouca coisa foi conseguida. O Coordenador Ed Luís Jundi, sugeriu entrar em contato 

com o SEBRAE para que esta Instituição seja envolvida para fazer os contatos com as 

autoridades adamantinenses. Foi dado mais um prazo para que as informações nos 

sejam enviadas. Foi dito, também, que o Município de Presidente Prudente está em 

débito quanto ao envio das informações e que o Município de Osvaldo Cruz já 

entregou tudo o que foi pedido. O 3º item veio a seguir: Plano Socioeconômico. Foi 

dito que foram feitas 31 (trinta e uma) entrevistas, quando o pretendido eram 30 (trinta) 

entrevistas. Porém, em uma entrevista, duas pessoas foram entrevistadas. Com isso, 

foi atingido 100% do objetivo. Foi dito que no dia de amanhã, dia 24 (vinte e quatro) 

haverá a validação destas entrevistas com o Conselho Técnico, que será realizada na 

sede da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz. Quanto a 

arregimentação  de elementos para a execução da pesquisa, o Senhor Saulo Henrique 

Lima Santos disse que já tem 6 (seis) elementos do Tiro de Guerra. O Coordenador 

Rodrigo Fernandes disse que poderia arregimentar alunos da Faculdade Reges, mas 

como as aulas só começarão no dia 4 (quatro), não terá tempo para escolher os 



alunos daquele estabelecimento de ensino. Por isso, vai escolher os alunos, em 

número de 4 (quatro), na ETEC "Amim Jundi", onde as aulas começarão amanhã. A 

seguir, passou-se ao item de número 4 (quatro), que foi A Palestra da Paula: foi 

comentado que já estão vendidos 240 (duzentos e quarenta) convites com os 

parceiros e  outros parceiros estão sendo aguardados. O Coordenador João Lino disse 

que espera colocar 600 (seiscentas)  pessoas na Faculdade Reges para a palestra. 

Houve o questionamento se os convites serão vendidos somente na Associação 

Comercial ou serão distribuídos. Foi pedido ao Secretário Geral que entre em contato 

com os voluntários no sentido que eles ajudem na venda dos convites. Foi, então, 

sugerida uma reunião com eles quando poderá ser explicada a evolução dos trabalhos 

do Multiplic. O Secretário Geral disse que irá marcar uma reunião com os voluntário 

para o dia 31 (trinta e um) deste mês, onde, além da explanação dos trabalhos do 

Multiplic, será pedida a eles a colaboração na venda dos convites para a palestra. o 

Coordenador Ed Luís Jundi sugeriu a colocação de pontos de venda  da cidade. Sobre 

a divulgação da palestra, o Coordenador João Lino disse que já foi colocada nas 

mídias sociais e sobre a colocação de propaganda nas emissoras de rádio, o 

Coordenador disse que será bom fazer propaganda nas emissoras somente nos 

últimos 15 (quinze) dias, pois a propaganda no rádio é muito cara. Disse, também, que 

a Associação Comercial tem propaganda em 5 (cinco) emissoras e que vai trocar as 

propagandas da Entidade pelas das palestras. O Coordenador Edilson Zanetti também 

teceu comentários sobre o assunto. Sobre os parceiros que estão de dar a resposta 

sobre o patrocínio, foi dito que o Coordenador Júlio Peixoto já realizou uma reunião 

com o proprietário do conglomerado MV, senhor Mateus Varela, e aguarda retorno e 

que a senhora Maria Elisa Guilherme Saito, dona da Saito Calçados, tem uma reunião, 

aqui na Associação Comercial, marcada para a próxima sexta-feira, para decidir sobre 

o patrocínio. O próximo item foi a oficialização do Coordenador Luiz Alberto Tadeu de 

Azevedo Lassen como secretário do Multiplic, o que foi aprovado por todos e aceito 

pelo Coordenador. A seguir, passou-se ao item Conselho Estratégico. Foi dito que as 

senhoras Cícera Tenório e Cynthia Regina Sekine, assim como os senhores Emerson 

Bussola, Saulo Henrique Lima Santos e Walter Teixeira Cavalcante aceitaram fazer 

parte do referido conselho. Agora, só resta esperar pela decisão das demais pessoas 

que foram convidadas. Foi sugerido, ainda, o convite ao senhor Edson Yoshimitu 

Sugawara para fazer parte do Conselho Estratégico. Foi dito que depende da negativa 

de alguém convidado para fazer parte do conselho e da vontade dele, Sugawara. 

Sobre o Startup Weekend, foi dito que, provavelmente, acontecerá no próximo mês, o 

que será o ideal, mas que dependerá da liberação do local. O Coordenador Ed Luís 

Jundi, que também é Secretário Municipal da Indústria e do Comércio disse que o 

local está liberado. Foi falado para começar a divulgação do evento. Porém, ficou 

decidido não começar a divulgação sem antes a senhora Vânia C. Silva apresentar os 

patrocínios e que será dado um prazo de uma semana para ela apresentá-los. 

Também, o Secretário Geral, Lucas Caetano, ficará encarregado de enviar um e-mail 

para a referida senhora, questionando-a a respeito dos patrocínios. Retornando o 

assunto Adamantina, o Coordenador João Lino disse que, na sexta-feira passada, teve 

uma reunião com o Gerente Regional do SEBRAE/Presidente Prudente, senhor José 

Carlos Cavalcante e outros, na qual foi discutida a situação de Adamantina, no que se 

refere a dificuldade daquele Município em fornecer as informações de que 

necessitamos. Entre outros assuntos, o Senhor Walter Teixeira Cavalcante ofereceu 

um espaço na programação da Rádio Max FM, que é de sua propriedade, para que se 



possa fazer um áudio com a Paula, falando da palestra que ela ministrará. Também, o 

Coordenador Edilson Zanetti solicitou que constasse em ata que todo o trabalho 

executado pela sua agência para o Multiplic é realizado de forma gratuita e voluntária. 

Por fim, foi marcada a próxima reunião, que acontecerá no próximo dia 31 (trinta e 

um), às 16 h (dezesseis horas). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo 

Fernandes solicitou que  fosse lavrada a presente ata, a qual vai assinada por ele e 

por mim. Secretário. 

 

 

Rodrigo Fernandes                            Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen 
Coordenador                                      Secretário 
 


