
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 03 (TRÊS) DE 
SETEMBRO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 3 (três) dias do mês de Setembro 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 à Avenida José 
Siqueira, 429 (quatrocentos e vinte e nove), na qual compareceram os 
Coordenadores: Cláudio Roberto Tonol, Alessandro Panvechio, Ed Luis Jundi, 
Edivaldo Marconato, João Lino, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, e demais 
presentes: Edson Yoshimitu Sugawara, Renato Basso Torres, Saulo Henrique Lima 
Santos e Walter Teixeira Cavalcante, os quais assinaram a lista de presença. Também 
participou da reunião o Secretário Geral do Multiplic, senhor Lucas Renato Caetano do 
Nascimento. Abrindo os trabalhos, o Coordenador Geral, senhor Claudio Roberto 
Tonol, agradeceu pela presença de todos. Iniciada, propriamente, os trabalhos, o 
Coordenador Geral colocou em votação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada 
por unanimidade. Após, o Coordenador Geral teceu comentários sobre a palestra 
ministrada pela ex-atleta Magic Paula. Disse que até hoje, a mesma está tendo 
repercussão, com pessoas o procurando para falarem do evento. Depois foi falado 
sobre o Startup Weekend. Foi dito que, no início, o evento tinha com 49 (quarenta e 
nove) participantes, mas que, por razões diversas, só 40 (quarenta) participantes 
concluíram os trabalhos, com participação de pessoas de outras cidades e teve a 
criação de 7 (sete) startups (todas de Osvaldo Cruz), número este considerado muito 
bom pelo tamanho da cidade e sendo o primeiro realizada. Sobre o assunto, o 
Coordenador Ed Luis Jundi sugeriu que o evento seja realizado duas vezes por ano. O 
Coordenador Edivaldo Marconato disse que o Startup Weekend,  é o maior evento de 
inovação e o primeiro acontecido na região, mas que não teve a divulgação condizente 
com a importância da realização. Sobre o assunto os Conselheiros Edson Yoshimitu 
Sugawara, Walter Texeira Cavalcante e Coordenador Alessandro Panvéchio, também 
fizeram comentários sobre o assunto. Afinal, foi ponto pacífico que a imprensa não fez 
uma ampla divulgação por desconhecer o significado do evento e qual a sua 
importância. O Coordenador Alessandro Panvéchio, inclusive, falou sobre a 
necessidade de o Multiplic ter uma divulgação própria e com uma boa estrutura, sendo 
conveniente, até, se criar um núcleo de divulgação formado por estudantes do curso 
de Jornalismo, sendo que o trabalho destes poderia ser contado como estágio e tal 
núcleo terá que contar com um coordenador. Também disse que podem ser criados 
podcasts para serem um meio de divulgação dos trabalhos do Multiplic. Também foi 
lembrado que o Coordenador Edilson Zanetti está trabalhando em um plano de 
divulgação, que será apresentado em breve. Após, foi falado sobre a estruturação do 
Conselho Estratégico. O Coordenador Geral disse que a senhora Maurícia Cesar 
Palácio ainda não foi contactada para ser formalizado o convite visando a sua 
participação no Conselho. Sobre o Multiplic Mulher foi lembrado que já foi realizada 
uma reunião e que a procura por participação está sendo muito grande. Sobre o 
Consultor do SICOOB Oeste Paulista, senhor Carlos Renato, foi dito que ele solicitou 
vários documentos do Multiplic e pediu uma reunião com os Coordenadores, que 
poderá ser realizada no dia 10 (dez) ou 17 (dezessete) deste mês. Foi dito que, nessa 
reunião, o Consultor José Leonardo Cano Quintino deve estar presente. Sobre o Plano 
Socioeconômico, foi dito  que os Municípios de Adamantina e Presidente Prudente 
deverão entregar as informações que faltam ainda esta semana. E que este será o 
derradeiro prazo, pois estamos atrasados para a entrega das informações à 



Consultoria contratada pelo Multiplic. Também que, se os dados não forem entregues 
pelos Municípios, não quer dizer que não teremos informações sobre eles, pois já 
dispomos de informações genéricas. Foi dito que o economista João Ricardo, 
integrante da equipe da consultoria do José Leonardo Cano Quintino, virá à Osvaldo 
Cruz para se reunir conosco para apresentar dados que contribuirão para uma diretriz 
do Plano Socioeconômico. Após, o Coordenador Geral fez uma explanação sobre as 
etapas já transpostas pelo Multiplic e que o foco, daqui pra frente, serão os 
preparativos visando à realização do Fórum que será realizado, provavelmente, no 
mês de Abril do próximo ano. Que o mesmo precisará ser um evento grande, que será 
preciso acontecer em um ambiente grande, o qual terá que ser dividido em salas, onde 
serão trabalhadas diversas áreas, sendo cada uma em uma sala e com facilitadores. 
Também foi falado que para o encerramento, terá que acontecer uma grande palestra 
aberta ao público. Sobre o assunto, ficou decidido que os preparativos terão que ser 
bem estudados. Por fim, foi comunicado que representantes do Supermercado Vitória 
entraram em contato com o Multiplic, no sentido de colaborarem com o Fórum e que 
eles virão, pessoalmente, tratar do assunto. Também, foi sugerida a confecção de 
adesivos do Multiplic como uma forma de divulgação. Nada mais havendo a tratar, o 
Coordenador Geral deu por encerrada a reunião e 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 


