
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 27 (VINTE E SETE) DE 
AGOSTO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 27 (vinte e sete) 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, Edilson Zanetti, Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, 
Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Paulo Roberto da Silva e demais 
participantes: 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. Iniciando propriamente os 
trabalhos, o Coordenador Geral colocou em votação a ata anterior, a qual foi aprovada 
por unanimidade. Após, o Coordenador Geral falou sobre o resultado financeiro da 
palestra com a Magic Paula. O Coordenador Edivaldo Marconato comentou que a 
palestra atingiu a meta financeiramente. Foi dito que a palestra agradou tanto que 
representantes de Junqueirópolis e Lucélia mostraram interesse em levar a palestra 
para suas cidades. Foi mencionado que o discurso do Coordenador Geral foi preciso 
em dissertar sobre o Multiplic e dizer que o mesmo não tem nenhuma relação com 
política partidária, mas sim, com políticas públicas. O Coordenador João Lino disse 
que a divulgação foi realizada conforme o prometido. Quase todos os Coordenadores 
fizeram uma avaliação da palestra, sendo que os que se manifestaram tiveram uma 
opinião positiva do evento. Foi falado que o local onde foi colocada a estrutura 
metálica com o nome dos patrocinadores foi importante, pois as fotos tiradas dos 
presentes com a Paula tiveram, ao fundo, a estrutura, o que valorizou os 
patrocinadores. Também foi dito sobre a necessidade de se fazer uma divulgação do 
Multiplic. Foi falado em se fazer um trabalho tendo como foco a Maçonaria, como uma 
forma de divulgar o Multiplic. Foi, então, sugerido a realização de uma palestra para as 
três lojas. Quanto à divulgação, o Coordenador Edilson Zanetti disse que já está 
pronto um trabalho de divulgação do Multiplic e que, realmente, começará agora a 
divulgação e que isto não começou, ainda, pois o foco era divulgar a palestra. 
Inclusive, que já existe planejamento para a divulgação, já que existem setores da 
Administração Pública que não foram atingidos, como o da saúde. Walter Teixeira 
Cavalcante falou a respeito. Foi dito, também, que foram confeccionados 1200 (mil e 
duzentos) folders, que seriam colocados nas poltronas do recinto onde foi realizada a 
palestra, mas que, com o atropelo da ocasião, houve um esquecimento de se fazer o 
trabalho de colocação. O Coordenador Geral lembrou  que temos os nomes das 
pessoas que compraram convite e que será feito um trabalho de telefonema de 
agradecimento às mesmas e que, na ocasião, será mandado um fôlder para cada 
pessoa.  A seguir foi falado sobre a reunião para apresentação do Diagnóstico 
Econômico Social, onde terá que se discutir o que queremos para o futuro de Osvaldo 
Cruz. Falou-se sobre a possibilidade de se trazer o senhor Wilson Poit, atual 
Superintendente do SEBRAE/SP. Foi dito que, se vier, o seu filho, Deputado Vinicius 
Poit, também virá. Foi falado que devemos tomar cuidado para que não podemos dar 
a entender que misturamos nosso trabalho com política. Também foi falado que os 
Deputados da região poderão ser convidados para o evento, o que descaracterizaria 
tal conotação. Walter Cavalcante sugeriu de se trazer o Pastor Claudio Duarte para 
fazer uma palestra, que o foco dele é falar sobre a família, o que arrebata muita gente 
e que o evento poderia ser realizado no Estádio Municipal. Sobre o Conselho 
Estratégico, foi comentado sobre a dificuldade em se encontrar o senhor Marcos 



Davoli Otaviani para fazer-lhe o convite visando sua participação no referido Conselho. 
Com isso, foi sugerido o nome da senhora Maurícia Palácio para participar do 
Conselho, o que foi aceito por unanimidade. Foi falado que o convite deve ser feito 
ainda nesta semana. Sobre o Multiplic Mulher, o Coordenador Geral disse que foi 
realizada uma reunião na terça-feira passada e que foi formado um núcleo inicial 
formado pelas senhoras Aparecida Tessaro Filó, Elisandra Félix Tonol, Cícera Regina 
Tenório Servulo Blas e Claudia Zanetti, e que as mesmas terão a liberdade de 
escolherem as outras integrantes. Dito, também, que, quando da realização da 
palestra, as senhoras Geni Cleide Ferrari Marconato, Gislaine Decúrcio e Telma 
Cristina Tomazelle Martins se prontificaram a participar deste braço do Multiplic. Sobre 
o  Consultor do SICOOB Oeste Paulista, senhor Carlos Renato, foi dito que ele deverá 
nos fazer uma visita para conhecer o Multiplic, como, também, realizar três reuniões 
conosco para se inteirar de todo o nosso trabalho realizado até agora para que se 
possa fazer um roteiro de gestão. Após, foi falado sobre o Plano Socioeconômico. Foi 
dito que a cidade de Adamantina entregou as informações de mais uma área e pediu 
mais um prazo para entregar os dados que faltam. Sobre Presidente Prudente, foi dito 
que  aquela cidade pediu mais um prazo. Foi dada a informação de que o consultor 
José Leonardo cano Quintino já começou a revisão dos dados fornecidos pela cidade 
de Adamantina. Também, ficou decidido se fazer um ofício de agradecimento pela 
colaboração ao senhor Francisco Torturello. A seguir, foi falado sobre a pesquisa 
realizada com 400 (quatrocentos) munícipes. Foi dito que a pesquisa foi realizada nos 
dias 16 (dezesseis), 17 (dezessete) e 24 (vinte e quatro) do corrente mês. foi feito um 
agradecimento ao Conselheiro Saulo Henrique Lima Santos , ao Coordenador Paulo 
Roberto da Silva e, por ao Coordenador Rodrigo Fernandes pelo empenho em 
arregimentar pessoas no Tiro de Guerra, na ETEC "Amim Jundi" e na Faculdade 
Reges, para trabalharem na pesquisa. Por fim, foi falado sobre a Start up weekend 
que será realizada nos dia 30 (trinta), 31 (trinta e um) de Agosto e 1º (primeiro) de 
Setembro. Foi dito que houve a transferência de local, do prédio da Faculdade 
Anhanguera para o Centro de Capacitação Profissional do Fundo Social e que a 
primeira-dama Eliana Giacon Mazucato aceitou a mudança. O evento terá início às 18 
h (dezoito horas), do dia 30 (trinta) e que durante sua realização devemos fazer uma 
visita ao local para marcarmos presença. Também foi falado que este ano estamos 
aprendendo com o evento e que, possivelmente, possamos, nós mesmos, realizarmos 
o próximo. Foi mencionado que a entrevista coletiva com os órgãos da imprensa já foi 
feita, que o Multiplic disponibilizou três convites para a Associação Comercial para que 
se faça um sorteio pelo facebook. Sobre a alimentação, o Secretário Geral do Multiplic 
disse que o custo deverá ficar bem mais barato, sendo que o Supermercado 
Bandeiras deverá arcar com metade dos custos com a alimentação. O Coordenador 
Edivaldo Marconato lembrou que a Associação Comercial é parceira no evento e que 
por isso o banner da Entidade deve ser colocado no local. Ainda sobre o evento, o 
Coordenador Edilson Zanetti pediu que seja visto com o Coordenador Alessandro 
Panvéchio o trabalho de um release para que este seja divulgado pela TV Fronteira. 
Por fim, O Coordenador Paulo Roberto Silva comentou sobre o projeto "Escola 
Inovadora", a ser realizado na ETEC "Amim Jundi" e os cursos que serão realizados. 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral pediu 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 


