
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 06 (SEIS) DE AGOSTO 
DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 6 (seis) dias do mês de Agosto de 2019 (dois mil e dezenove), foi realizada mais 

uma 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 6 (seis) de Agosto de 

2019 (dois mil e dezenove), com a presença dos Coordenadores: Cláudio Roberto 

Tonol, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, 

Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Rodrigo Fernandes, e demais presentes: 

Edson Yoshimitu Sugawara, Renato Basso Torres e Walter Teixeira Cavalcante, os 

quais assinam a lista própria. Também participou o Secretário Geral, Lucas Renato 

Caetano do Nascimento. Abrindo os trabalhos, o Coordenador Geral, senhor Claudio 

Tonol, agradeceu pela presença de todos e colocou em votação a aprovação das duas 

atas anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade. A seguir, comentou sobre 

a captação de recursos com a palestra com a Magic Paula, que será realizada no dia 

23 (vinte e três) do corrente mês, no auditório da Faculdade Reges. Teceu 

comentários dos valores arrecadados até o momento, e relacionou algumas empresas 

potenciais para realizar as visitas. Foi dito tais visitas deverão ser feitas até a próxima 

sexta-feira, para dar tempo de inserir os nomes dos patrocinadores da parte que será 

legendada, no vídeo de divulgação da palestra. Foi falado em incentivar os 

patrocinadores a participarem da palestra. O Coordenador Geral informou que só 

existem 160 (cento e sessenta) convites para serem comercializados, sendo que os 

demais, foram obtidos através das cotas de patrocínio. O Coordenador João Lino 

disse que nesta semana, até agora, já foram vendidos 20 (vinte) convites, na recepção 

da Associação Comercial. Após, foi apresentado o áudio para a divulgação da palestra 

nas emissoras de rádio. Foi aprovado. Também, foi perguntado sobre quando a 

divulgação começará a ser feita. O Coordenador João Lino informou que o áudio 

começará a ser divulgado logo após o término da promoção do "Dia dos Pais", pois a 

Associação Comercial tem propaganda nas emissoras de rádio e que, depois de 

terminada a mencionada campanha, irá aproveitar o espaço para divulgar a palestra e 

que o período de divulgação da mesma será o suficiente. A seguir, o Coordenador 

Geral  teceu considerações sobre o Plano Socioeconômico. Disse que o Coordenador 

João Lino e o Secretário Geral do Multiplic, Lucas Caetano, estiveram na cidade de 

Adamantina e conversaram com o Engenheiro da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento daquele Município, senhor Rodrigo Gumiero, e que este se 

comprometeu entregar os dados que faltam até a próxima sexta-feira. Foi dito que, 

ainda, estão faltando informações de 3 (três) Secretarias daquele Município. Ainda 

sobre Adamantina, foi ressaltado o trabalho do Diretor Regional da Secretaria Estadual 

do Planejamento para a 10ª (décima) região, senhor Francisco Torturello e o trabalho 

do Coordenador Júlio Peixoto, que foi o contato com o referido Diretor. Sobre 

Presidente Prudente, foi informado que, ainda, faltam dados de 5 (cinco) Secretarias. 

O Coordenador João Lino disse que entrará, novamente, em contato com o Gerente 



Regional do SEBRAE, senhor José Carlos Cavalcante, para que este procure o 

Secretário de Tecnologia, Senhor Rogério Alessi, para obter as informações sobre as 

5 (cinco) Secretarias que seguem sem dar as informações solicitadas. Depois foi 

falado sobre o Conselho Estratégico. Foi mencionado pelo Coordenador Edilson 

Zanetti que não foi possível conversar com o Pastor Raul Carlos Martins para saber se 

ele aceita participar do Conselho por ele estar sempre ocupado e que, certamente, até 

a próxima sexta-feira ele dará uma resposta. Sobre isso, foi dito que o caso do Pastor 

Raul Carlos Martins é semelhante ao do Doutor Marcelo Marques Silva Lemes, que 

não aceitou fazer parte do Conselho devido aos seus muitos afazeres. Ficou decidido, 

então, dar um prazo até sexta-feira ao Pastor. Se ele não der uma resposta ou não 

aceitar, será substituído pelo senhor Marcos Davoli Otaviani. A seguir, o Coordenador 

Geral falou sobre o Multiplic Mulher. Disse que será um braço do Multiplic, assim 

como  Multiplic Jovem e o Multiplic Melhor Idade. Disse que terá uma estrutura 

diferente das Câmaras; porém suas integrantes poderão participar das Câmaras, 

inclusive na divulgação do Multiplic e que estarão sujeitas as determinações da 

Coordenadoria, não podendo, com isso, extrapolar em suas atribuições. Sendo assim, 

foi feita uma apresentação da estrutura do Multiplic Mulher. Sobre o apresentado, 

fizeram comentários os Coordenadores João Lino, Claudio Tonol, Júlio Peixoto, 

Edivaldo Marconato, Rodrigo Fernandes e o Conselheiro Walter Teixeira Cavalcante. 

Após, o Conselheiro Edson Yoshimitu Sugawara, que participou da reunião pela 

primeira vez, fez algumas considerações sobre o Multiplic. Disse que é preciso mudar 

o foco no contato com as empresas. Disse que, primeiramente, tem que ver com as 

empresas quais suas necessidades e onde o Multiplic pode ajudá-las. Também, falou 

sobre o senhor Carlos Renato dos Santos, profissional que presta serviços ao 

SICOOB Oeste Paulista e que o mesmo poderá ajudar em muito o Multiplic, seja com 

palestra ou consultoria. Foi falado que, inclusive, ele poderá ir se inteirando do que é o 

Multiplic, assim como dar uma analisada no diagnóstico do plano socioeconômico. Por 

fim, o Conselheiro Edson Yoshimitu Sugawara ficou encarregado de entrar em contato 

com o profissional, assim como levantar os custos de ele realizar uma palestra ou 

consultoria. Depois, o Coordenador Geral, solicitou que o Coordenador Rodrigo 

Fernandes fizesse uma avaliação da apresentação do Consultor José Leonardo Cano 

Quintino sobre as entrevistas com as 30 (trinta) lideranças. Depois foi a vez do 

Coordenador Paulo Roberto Silva se manifestar. Depois deles, outros teceram 

comentários. A avaliação geral foi a de que o resultado das entrevistas ficou dentro  do 

previsto, até pelo nível dos entrevistados e que, para se ter uma avaliação mais 

apurada é preciso esperar pelo resultado da pesquisa com os 400 (quatrocentos) 

munícipes que será realizada neste mês. O Coordenador Rodrigo Fernandes sugeriu 

que seja feita uma pesquisa com funcionários de empresas de diversos segmentos 

para saber o que os mesmos pensam da cidade. Por fim, nada mais havendo a tratar, 

o Coordenador Geral deu por encerrada a reunião e pediu que fosse lavrada a 

presente ata, a qual vai assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 

 

 

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


