
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 17  (DEZESSETE) DE SETEMBRO DE 
2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 17 (dezessete) 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 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, Júlio Peixoto, Luiz Alberto 

Tadeu de Azevedo Lassen, o Consultor José Leonardo Cano Quintino, os 

representantes do Sicoob Paulista: Edson Yoshimitu Sugawara, Antonio João Batista 

de Souza, Carlos Renato Silva dos Santos, Marcos Silva e Rodrigo Moras de Souza, e 

o empresário convidado Carlos André Moura, 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, o fez uma breve explanação sobre as etapas do 

trabalho que o Multiplic vem realizando e passou a palavra ao senhor Edson Yoshimitu 

Sugawara que é Presidente do SICOOB Paulista. Edson Y. Sugawara fez a 

apresentação dos representantes do SICOOB presentes à reunião: Antonio João 

Batista de Souza- Diretor Geral, Marcos Silva- Diretor de Negócios, Rodrigo Moraes 

de Souza- Marketing e Carlos Renato Silva dos Santos- Consultor Estratégico, e 

passou a fazer um resumo da história do SICOOB Paulista e da necessidade que 

houve de se fazer um Planejamento Estratégico da Instituição, o que fez com que 

houvesse uma grande transformação, se comparando o que era na fase anterior ao 

Planejamento e no que se transformou o SICOOB Paulista e disse que acredita no 

Multiplic e que não é por acaso a parceria entre o SICOOB e o Multiplic está 

acontecendo, pois o que o Fórum está desenvolvendo vai de encontro ao que pensa a 

sua Diretoria. Os senhores Antonio João Batista de Souza e Marcos Silva também 

fizeram uso da palavra. Após a palavra foi dada ao, Sr. Carlos Renato, que se dipôs a 

colaborar junto ao Multiplic. Disse que recebeu todos os documentos relativos ao 

Multiplic, mas que ficou com dúvidas. Neste instante, o Consultor José Leonardo Cano 

Quintino, que está assessorando o Multiplic, pediu a palavra e fez um relato 

pormenorizado do que já foi e o que está sendo realizado e que o objetivo do Fórum é 

o crescimento da cidade. Os dois consultores trocaram ideias, como a montagem de 

um CEI - Centro de Empreendedorismo e Inovação- onde teríamos uma "incubadora 

tecnológica", que produziriam serviço, além de um espaço coworking, onde um espaço 

seria compartilhado para as pessoas executarem os seus serviços, com toda a 

estrutura de água, energia, internet etc. Também, que a intenção é a de se montar 

uma aceleradora. Enfim, o pensamento externado na reunião foi o de aproveitar a 

estrutura do EVOA (aceleradora da cidade de Maringá) através de uma possível 

parceria e assim, receber conhecimentos e ferramentas técnicas para a implantação 

de uma aceleradora aqui em Osvaldo Cruz. Ainda sobre o assunto, os Consultores 

ficaram de marcar uma reunião na cidade de Maringá, quando farão uma agenda de 

trabalho em conjunto. O Coordenador Júlio Peixoto lembrou que, anos atrás, foi criado 

um Fórum de Desenvolvimento dentro da Associação Comercial, mas que o mesmo 

não foi pra frente, em parte, por causa da inexperiência dos Diretores, mas que, agora, 



este Fórum tem tudo para dar certo, pois está bem estruturado. A seguir, foi falado 

sobre o evento "Encontro de Empresários", que será realizado amanhã, 18 (dezoito), 

na cidade de Presidente Prudente e que os Coordenadores Júlio Peixoto e João Lino 

estarão presentes. Foi comunicado que, no dia 27 (vinte e sete) deste mês, será 

realizada uma reunião com os voluntários do Multiplic, quando haverá um treinamento 

que, em princípio, será de prevenção contra a dengue. Quanto ao Plano 

Socioeconômico, foi comunicado que no dia 4 (quatro) de Outubro o João Ricardo 

Tonin e a Larissa Bueno Fernandez, integrantes da Consultoria de José Leonardo 

Cano Quintino estarão fazendo a apresentação do Plano aos Coordenadores. 

Também foi dito que convidaram o Multiplic para nomear representantes no Conselho 

de Desenvolvimento Municipal, mas que  já foi marcada uma reunião com os 

Vereadores para comunicar-lhes que não iremos aceitar o convite, pois, atualmente, 

não se enquadra nas diretrizes do Fórum, o que poderia prejudicar a regular 

estruturação e funcionamento do Multiplic. Por fim, invertendo a pauta, o Coordenador 

Geral colocou em votação a ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 Coordenador Geral e por mim, 

Secretário. 

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


