
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 13 (TREZE) DE AGOSTO 
DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 13 (treze) dias do mês de Agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 16 h 
(dezesseis horas), foi realizada mais uma reunião dos Coordenadores do Fórum 
Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social  de Osvaldo Cruz (Multiplic), na 
sede da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, sito na Avenida José 
Siqueira, 429 (quatrocentos e vinte e nove), na qual compareceram os Coordenadores 
Cláudio Roberto Tonol, Ed Luis Jundi, João Lino, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo 
Lassen, Paulo Roberto da Silva, Rodrigo Fernandes, e demais participantes: Ana 
Cristina Tavares Finotti, Edson Yoshimitu Sugawara, José Leonardo Cano Quintino, 
Renato Basso Torres, Saulo Henrique Lima Santos e Walter Teixeira Cavalcante, os 
quais assinaram a lista de presença. Também participou o Secretário Geral, Lucas 
Renato Caetano do Nascimento. Abrindo os trabalhos, o Coordenador Geral, senhor 
Claudio Roberto Tonol, agradeceu pela presença de todos. A seguir, passou a falar da 
captação de recursos para a palestra com a Magic Paula, que será realizada no 
próximo dia 23 (vinte e três). Disse que a captação de recursos já foi finalizada e 
distribuídos 397 (trezentos  e noventa e sete) convites, sendo que as empresas 
patrocinadoras são: Linoforte, Cocipa, Supermercado Bandeiras, Trinys, Capézio, 
FrutoForte, Osvaldo Cruz Diesel, Supermercado Facilit, Saito Calçados, Pop 
Papelaria, Grupo Lojas MV, Supermercado Casa Aliança, Cimcal e Village Imóveis. 
Sobre o assunto, foi perguntado como está a venda dos convites e o Coordenador 
João Lino disse que a venda dos convites foi iniciada no dia de ontem através da 
Equipe da Associação Comercial, ressaltando que serão nos últimos dias que a venda 
será forte. Após, foi passado um vídeo com a palestrante, no qual ela faz um convite á 
toda população. Depois, o Coordenador Geral abordou o assunto referente ao 
Conselho Estratégico. Disse que o Pastor Raul Carlos Martins declinou do convite 
para participar do referido Conselho e de acordo com o que foi decidido na reunião 
anterior, o nome do senhor Marcos Davoli Otaviani foi colocado como substituto do 
Pastor Raul Carlos Martins. Porém, como, na reunião passada, não ficou acertado 
quem contataria o senhor Marcos Davoli Otaviani para fazer-lhe o convite, ficou 
decidido que o Coordenador Ed Luís Jundi fará o convite e que, na próxima reunião já 
teremos uma resposta do referido senhor. A seguir, o Coordenador Geral comentou 
sobre o Multiplic Mulher dizendo que entrou em contato com algumas mulheres e que 
o interesse por parte delas foi muito grande e que já era para ter ocorrido uma reunião 
com elas, mas, por problema de horário, não foi realizada; porém, que a reunião 
ocorrerá na próxima semana. Após, o Coordenador Geral passou a palavra ao 
Consultor, senhor José Leonardo Cano Quintino, que abordou  o Plano 
Socioeconômico. Primeiramente, foi dito que o Município de Adamantina enviou as 
informações de mais uma Secretaria e pediu um prazo para mandar as outras duas. 
Sobre o Município de Presidente Prudente, foi dito que houve um pedido de mais 15 
(quinze) dias para a entrega das informações. Sobre o assunto, o Consultor disse que 
as informações sobre os referidos Municípios são importantes para se fazer uma 
comparação entre Osvaldo Cruz, Presidente Prudente, Adamantina e a média 
estadual. Disse, também, que ele já dispõe de informações conseguidas pela internet, 
mas que os dados específicos só podem ser  fornecidos pelos Municípios. Portanto, o 
prazo para a análise das informações terá que ser prorrogado. Tal análise é 
importante pois teremos como definir os próximos passos no que se refere ao que 
queremos para Osvaldo Cruz no futuro. Ainda sobre o assunto, o Consultor disse que, 
também, será feita uma comparação com Municípios com mais de 200.000 (duzentos 



mil) habitantes e ele disse acredita que Osvaldo Cruz será o primeiro Município com 
população bem menor a fazer tal comparação. Depois o Consultor  teceu 
considerações sobre a realização da pesquisa com os 400 (quatrocentos) munícipes. 
Apresentou o cronograma das atividades e a metodologia para a realização do 
trabalho. Disse que no próximo dia 15 (quinze) será feito o treinamento com as 
pessoas recrutadas para o trabalho (em número de 12 (doze)) e que a pesquisa está 
marcada para os dias 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) deste mês e que, se houver 
necessidade, o trabalho acontecerá nos dias 23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro). Foi 
apresentado os locais onde serão feitas a pesquisa, mas, de acordo com os 
presentes, alguns pontos foram alterados. Após, o Consultou apresentou as perguntas 
que serão formuladas aos munícipes. Sobre as mesmas, também houve algumas 
alterações no que tange à forma como elas foram formuladas. Perguntado sobre o 
tempo de duração da pesquisa, o Consultor disse que será em torno de 3 (três) 
minutos; porém, no fim da explanação, o Consultor se propôs a fazer algumas 
consultas para saber a média da  duração. Depois, Edson Yoshimitu Sugawara disse 
que entrou em contato com o profissional sobre o qual ele mencionou na reunião 
passada e que o mesmo se mostrou interessado em colaborar com o projeto do 
Fórum, mas que, para isso, ele necessita de mais informações, tais como: como é o 
projeto, seu objetivo, as pessoas envolvidas e outras. Sobre o assunto, o Consultor 
José Leonardo Cano Quintino disse que toda colaboração será bem vinda e que será 
importante para o desenvolvimento dos trabalhos do Multiplic. Nada mais havendo, o 
Coordenador Geral deu por encerrada a reunião e pediu para que fosse feita a 
presente ata,a qual vai assinada pelo Coordenador Geral e por mim, Secretário. 
 

 

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


