
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ- 
MULTIPLIC, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE SETEMBRO DE 2019 (DOIS 
MIL E DEZENOVE) 

Aos 11 (onze) 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 na Avenida José 
Siqueira, 429 (quatrocentos  e vinte e nove), na  qual compareceram os 
Coordenadores Cláudio Roberto Tonol, Alessandro Panvechio, Ed Luis Jundi, Edilson 
Zanetti, João Lino, Julio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Paulo 
Roberto da Silva, Rodrigo Fernandes, Walter Teixeira Cavalcante, e o consultor José 
Leonardo Cano Quintino, os quais assinaram a lista de presença. Também participou 
o Secretário Geral, Lucas Renato Caetano do Nascimento. Abrindo os trabalhos, o 
Coordenador Rodrigo Fernandes agradeceu pela presença de todos e disse que, 
devido ao atraso do Coordenador Geral, senhor Claudio Roberto Tonol, ele assumiria 
os trabalhos e, assim que chegasse, o Coordenador Geral estaria à frente dos 
trabalhos. A seguir, o Secretário Geral fez considerações sobre a realização do 
Startup Weekend e ressaltou a necessidade de se elaborar um cronograma de 
eventos voltados à inovação, tendo por objetivo estimular os jovens no processo de 
inovação. Também, disse que o Ranieri Dantzger se propôs criar um para abastecer 
os participantes. Vários Coordenadores emitiram opiniões sobre o assunto, o 
investimento necessário, se será cobrado dos participantes dos eventos, sugestão de 
se convidar o Ranieri Dantzger para participar de uma reunião para explanar suas 
ideias, assim como uma ajuda de custo a ele. O Consultor Leonardo Quintino disse 
que o investimento inicial é importante, mas que, no final, sairá barato para as 
empresas no caso de investir nos jovens. Foi dito que, se tiver que procurar patrocínio, 
as empresas terão que ser outras, não aquelas que já colaboram com o Multiplic. 
Neste momento, o Coordenador Geral chegou. Foi falado que o SICOOB Paulista 
realizou um encontro de empresários de Tupã, no Distrito de Varpa, o qual foi muito 
bom. Também, foi comentado sobre o encontro de empresários na cidade de 
Presidente Prudente. Ficou decidido que alguns Coordenadores participarão do evento 
e o Coordenador Júlio Peixoto ficou de organizar a ida para aquela cidade. Após, o 
Coordenador Geral teceu comentário sobre a formatação do Fórum em evento que 
será realizado em Abril de 2020 (dois mil e vinte). O Coordenador Ed Luís Jundi disse 
que almoçará com o Superintendente do SEBRAE/SP, senhor Wilson Poit, quando 
será feito um convite a ele para que o mesmo esteja no evento que acontecerá em 
Abril do próximo ano. Foi comunicado que o Consultor do SICOOB, senhor Carlos 
Renato, estará presente na próxima reunião, que acontecerá no dia 17 (dezessete) 
próximo e que já foram enviados todos os documentos solicitados por ele sobre o 
Multiplic. Sobre o plano de comunicação, o Coordenador Edilson Zanetti, que é 
responsável pela área, que  o plano já está em andamento e que o importante é 
consolidar a marca "Osvaldo Cruz, 100 (cem) anos”. E que será feito um trabalho junto 
às Lojas Maçônicas. O Consultor Leonardo Quintino fez comentários sobre a pesquisa 
realizada com 419 (quatrocentos e dezenove) munícipes e uma das coisas que  ficou 
patente, foi o baixo conhecimento que a população tem  do Multiplic. Os 
Coordenadores Edilson Zanetti e Alessandro Panvéchio pronunciaram-se sobre o 
assunto e disseram que as TVs. Fronteira e Record podem ajudar na divulgação. Foi 
falado, também, que o núcleo de divulgação pode ter de 2 (dois) a 3 (três) integrantes, 
que  deverão  ser estagiários. Imediatamente o Coordenador Alessandro Panvéchio 
ligou para o seu irmão Giuliano Panvéchio, que é professor no Curso de Jornalismo, 
na Faculdade Faccat de Tupã, para saber da possibilidade de uma parceria entre a 
Faculdade e o Multiplic. Giuliano sugeriu o envio de uma carta de intenção para aquela 



faculdade visando viabilizar a parceria. O Consultor José Leonardo falou sobre a 
conclusão da busca de dados em relação ao Plano Socioeconômico, onde foram 
buscadas e coletadas em parte, de informações nas diversas áreas dos Municípios de 
Osvaldo Cruz, Presidente Prudente e Adamantina. O Consultor  explicou o método 
como foi feito o trabalho e que Osvaldo Cruz se ressente de informações nas diversas 
áreas, inclusive, com referência às atividades econômicas e a falta de um 
georreferenciamento, o que impede um melhor conhecimento do Município. Por fim, foi 
comunicado da realização da "Feira da China", em São Paulo e que a Associação 
Comercial disponibilizará um ônibus para quem quiser ir ao evento.  Também, foi 
lembrado que o Economista, integrante da Consultoria, estará presente à reunião no 
próximo dia 27 (vinte e sete). Ainda cumpre lembrar que o Coordenador João Lino 
ressaltou a necessidade de se fazer atividades com as 70 (setenta) pessoas que se 
inscreveram para participarem das Câmaras Setoriais, pois, se ficarem sem 
atividades, certamente, haverá um desestímulo dos mesmos. Foi dito que, no próximo 
mês, haverá atividades com esse grupo. 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 
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