
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 31 (TRINTA E UM) DE 
JULHO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2019 (dois mil e dezenove), às 16 h 

(dezesseis horas), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, 

sito à Avenida José Siqueira, 429 (quatrocentos e vinte e nove), foi realizada mais uma 

reunião dos Coordenadores do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e 

Social de Osvaldo Cruz (Multiplic), com a presença dos Coordenadores: Cláudio 

Roberto Tonol, Alessandro Panvechio, Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, 

Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Paulo Roberto da Silva e Rodrigo Fernandes; 

os membros do Conselho Estratégico: Saulo Henrique Lima Santos e Walter Teixeira 

Cavalcante; os membros do Conselho Técnico: Juliana Medeiros de Mattos, Rodrigo 

da Silva Stecca e Silvana Maciel e o consultor: José Leonardo Cano Quintino, os quais 

assinaram a lista própria. Também participou Secretário Geral, Lucas Renato Caetano 

do Nascimento. Abrindo os trabalhos, o Coordenador Geral, senhor Cláudio Tonol, 

agradeceu pela presença de todos e pediu que a ata anterior não fosse votada no 

momento, pois, ele não estava presente na reunião passada e que, portanto, gostaria 

de lê-la com mais atenção. Com isso, na próxima reunião, serão votadas as 2 (duas) 

atas. A seguir, falou sobre a estruturação do Conselho Estratégico. Disse que falta 

entrar em contato com os senhores Aparecido Jakson Gonzales, Doutor Marcelo 

Marques Silva Lemes, Matheus Valera, Padre Rogério de Lima Mendes e Pastor Raul 

Carlos Martins. O Coordenador Júlio Peixoto disse que fez tentativas para conversar 

com o Doutor Marcelo, mas que não foi possível devido ao fato de ele estar sempre 

ocupado. Disse, também, que seria melhor substituí-lo, pois ele não tem tempo para 

assumir mais um compromisso. O Coordenador João Lino lembrou que, na reunião 

passada, foi sugerido o nome do senhor Edson Yoshimitu Sugawara para compor o 

grupo. O nome foi aprovado pelos coordenadores, restando agora convidá-lo. O 

Coordenador Geral, Doutor Cláudio Tonol falou sobre a captação de recursos para o 

patrocínio da palestra com a Magic Paula. Na ocasião foi apresentado um vídeo com a 

palestrante Magic Paula falando da palestra. Ficou decidido que o vídeo será 

divulgado nos telões existentes na cidade e no facebook. O Coordenador Júlio Peixoto 

sugeriu colocar o nome dos patrocinadores nos banners  confeccionados, assim como 

colocar os nomes na legenda do vídeo. Pra finalizar o assunto, ficou decidido que será 

necessário "fechar" os patrocínios até a próxima reunião, ou seja, até a próxima terça-

feira. Outro assunto abordado foi sobre o CEI - Centro de Empreendedorismo e 

Inovação. Foi dito que a assessoria jurídica da Prefeitura está elaborando o Projeto de 

Lei sobre o CEI. Foi lembrado que antes de o projeto ser enviado à Câmara, é  preciso 

que ele seja enviado ao Multiplic para eventuais alterações e depois o Multiplic 

marcará uma reunião com os Vereadores. Também foi dito que o prédio onde 

funcionará o CEI será dividido com uma instituição de ensino que ministrará cursos à 

distância. Alguns Coordenadores disseram não verem problema, pois o prédio é amplo 

e dá pra abrigar as duas Entidades. Depois foram feitos comentários sobre o Startup 

Weekend que acontecerá nos dias 30 (trinta), 31 (trinta e um) de Agosto e 1 (um) de 

Setembro. O Secretário Geral do Multiplic, Lucas Caetano, disse que o alojamento 



para os participantes, que serão em torno de 70 (setenta) pessoas, já está acertado e, 

quanto à alimentação, só falta o responsável pela  cozinha, senhor Osvaldo Sgarbi, 

apresentar a lista dos produtos que serão comprados. Após, foi dada a palavra ao 

Consultor José Leonardo Cano Quintino, desta forma, o Consultor José Leonardo 

Cano Quintino passou a fazer a atualização do diagnóstico que está sendo realizado. 

Disse que a fase das entrevistas com 30 (trinta) lideranças locais e que ficou 

surpreendido com o nível dos entrevistados. Falou sobre os preparativos para a 

realização da pesquisa com 400 (quatrocentos) munícipes. O senhor Walter Teixeira 

Cavalcante, integrante do Conselho Estratégico, propôs patrocinar as camisetas das 

pessoas que irão fazer a pesquisa, desde que seja colocado nelas os dizeres "apoio 

da Capézio", que é a sua empresa. A proposta foi aceita por unanimidade. Depois 

teceu comentários sobre as informações obtidas sobre as 70 (setenta) variáveis dos 

Municípios de Presidente Prudente e Adamantina. Disse que já"dispomos" dos dados 

gerais sobre esses Municípios e que é preciso conhecer os seus dados específicos. 

Falou que as informações sobre os Municípios em questão servirão como base para 

alavancar o nosso crescimento. Também, que esses indicadores servirão de 

comparação entre o nosso Município e os de Presidente Prudente e 

Adamantina,assim como a média do Estado para sabermos em que patamar estamos. 

Ainda sobre o assunto, o Consultor disse que até o final do mês de Outubro 

precisamos ter um plano e metas para o futuro. O Secretário Geral do Multiplic Lucas 

Caetano fez considerações sobre o assunto e disse que ligou para pessoas da 

Administração Municipal de Adamantina e foi informado que os pedidos de 

informações não chegaram a eles. Sobre o assunto, teceram informações os 

Coordenadores Júlio Peixoto, Rodrigo Fernandes e João Lino, sendo que o primeiro 

disse que voltará a falar com o Diretor Regional da Secretaria de Desenvolvimento da 

10ª (décima) Região Administrativa, senhor Francisco Torturello, a respeito de 

Adamantina. Ficou, então, decidido esperar mais 15 (quinze) dias pelas informações e 

que o Secretário Geral do Multiplic, Lucas Caetano e o Coordenador João Lino irão à 

Adamantina falar, pessoalmente, com as autoridade municipais daquele Município. 

Depois, o Consultor José Leonardo Cano Quintino fez uma apresentação das análises 

das entrevistas. Explicou a metodologia que foi aplicada, assim como todas os itens 

que foram inseridos na metodologia e disse que, de acordo com o combinado, não foi 

feita a identificação individual. Sobre o tema, houve a intervenção dos Coordenadores 

Alexandro Panvéchio, Paulo Roberto Silva, Júlio Peixoto, Rodrigo Fernandes, João 

Lino e Edivaldo Marconato. Depois o Consultor José Leonardo Cano Quintino alertou 

sobre a possibilidade do projeto do Fórum ser considerado elitista pela população em 

geral. Para evitar isso, é preciso se fazer uma maior divulgação do Fórum. Por fim, 

depois da apresentação, começou um debate sobre a situação atual de Osvaldo Cruz. 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral do Multiplic, Cláudio Tonol, pediu 

que fosse feita a presente ata, a qual vai assinada por ele e por mim, Secretário. 

 

 

Cláudio Roberto Tonol                            Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen 
Coordenador Geral                                     Secretário 


