
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE SETEMBRO 
DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 24 (vinte e quatro) 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, Aparecida Tessaro Filó, Ed Luis Jundi, Edilson Zanetti, 
Edivaldo Marconato, João Lino, Júlio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, 
Paulo Roberto da Silva, Rodrigo Fernandes e Saulo Henrique Lima Santos, os quais 
assinaram  a lista de presença. Também participou o Secretário Geral do Multiplic, 
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 da reunião 
anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir, lembrando que muitos 
Coordenadores não estiveram presentes à reunião passada, o Coordenador Geral fez 
um apanhado geral do que aconteceu naquela oportunidade. Disse que a reunião foi 
muito proveitosa e contou a presença de 4 (quatro) representantes do SICOOB 
Paulista, dentre eles, o Consultor daquela Instituição, senhor Carlos Renato Silva dos 
Santos, assim como a presença do Consultor José Leonardo Cano Quintino e ele 
sentiu que o Consultor do SICOOB Paulista ficou muito empolgado e que, também, foi 
importante a participação do Consultor José Leonardo, pois este fez uma explanação 
muito boa sobre a estruturação do Multiplic e do trabalho que vem sendo realizado, o 
que fez com que fossem sanadas as dúvidas que o Consultor do SICOOB Paulista 
tinha em relação ao Multiplic. O Coordenador Júlio Peixoto também fez considerações 
sobre a reunião e mostrou que o Multiplic está no caminho certo. Sobre o assunto, 
também se manifestaram os Coordenadores Ed Luis Jundi e Rodrigo Fernandes. 
Depois foi  falado do EVOA, da cidade de Maringá, no qual o SICOOB tem uma 
participação essencial e que será importante se for feita uma parceria para que aquele 
sistema possa ser implantada aqui em Osvaldo Cruz e que existe 640 (seiscentas e 
quarenta) vagas para programadores naquela cidade e que tais vagas, em parte, 
podem ser preenchidas por programadores que serão formados, aqui, em Osvaldo 
Cruz, por conta da parceria.  O Coordenador Rodrigo Fernandes disse que irá fazer 
um relatório, no qual constarão os nomes dos alunos que se formaram nos últimos 
anos, assim como os que se formarão este ano e nos próximos, na ETEC "Amim 
Jundi", na área de tecnologia da informação (informática) e que a estrutura da escola 
pode ser utilizada. O Coordenador Júlio Peixoto disse quando fazia parte da diretoria 
da AJA- Associação Jovem Aprendiz- sabia que havia espaço e computadores 
ociosos, que poderiam ser utilizados em projetos deste tipo, e que, se necessário, o 
Multiplic poderá entrar em contato com o presidente atual e ver a possibilidade de 
parceria. Após, foi comentado sobre a possibilidade da implantação de um coworking, 
onde o espaço será compartilhado pelas pessoas que se utilizarem do local. Sobre o 
assunto, o Coordenador Ed Luis Jundi disse que, em conversa com senhor Wilson 
Poit, que é Superintendente do SEBRAE/SP, este manifestou o desejo de trazer uma 
coworking, aqui, em Osvaldo Cruz. Pra finalizar o assunto, foi dito que será marcada 
uma reunião na cidade de Maringá, provavelmente, no final do mês de Outubro, mas 
que, ainda, não há uma data agendada. Sobre a divulgação do Multiplic, foi sugerida a 
realização de uma reunião com  a presença dos integrantes das 3 (três) Lojas 
Maçônicas, assunto que foi abordado em reuniões anteriores. O Coordenador João 
Lino, sugeriu enviar uma carta ao senhor Jayme Gonzaga da Silva Filho, que pertence 
a uma das Lojas, para que este comunique aos integrantes das Lojas que foi marcada 



uma reunião com o Multiplic, e que a mesma será realizada na sede da Associação 
Comercial. A reunião deverá ser marcada para o mês de Outubro. Outro assunto 
abordado na reunião foi sobre a reunião que acontecerá no próximo dia 27 (vinte e 
sete) com os 70 (setenta) voluntários do Multiplic, na sede da Associação Comercial, 
às 19 h (dezenove horas), onde será apresentado um exercício com o tema 
"Prevenção da Dengue", que poderá ser aproveitado na campanha que será encetada 
no próximo ano pela Administração Pública. Sobre o assunto, falaram os 
Coordenadores Edilson Zanetti e Paulo Roberto Silva. A seguir, a senhora Aparecida 
Tessaro Filó, integrante do Multiplic Mulher, comunicou sobre a realização de uma 
reunião do grupo no dia de amanhã e que já tem a presença confirmada de 8 (oito) 
mulheres. Disse que a reunião servirá para se estruturar o Multiplic Mulher e, 
posteriormente, que outras mulheres serão convidadas. Sobre o Plano 
Socioeconômico, o Coordenador Geral comunicou que no próximo dia 4 (quatro), o 
senhor João Ricardo Tonin, integrante da Consultoria do senhor José Leonardo Cano 
Quintino, estará fazendo uma apresentação do relatório dos trabalhos realizados. O 
Coordenador Geral também comentou sobre a reunião realizada, no dia de ontem, 
com os Vereadores, no recinto da Câmara. Disse que a reunião foi realizada com o 
intuito de declinar ao convite de nomear representantes do Multiplic ao Conselho de 
Desenvolvimento Comercial e Industrial de Osvaldo Cruz, onde foram expostos os 
motivos para a não aceitação do convite. A seguir, o Coordenador Júlio Peixoto 
comentou sobre o "Encontro de Empresários", realizado na cidade Presidente 
Prudente. Disse que ele e o Coordenador João Lino estiveram presentes ao evento e 
que o mesmo foi bom. Disse que o evento pode ser trazido à Osvaldo Cruz, mas que, 
se acontecer, algumas modificações deverão ser feitas. Por fim, foi sugerida uma visita 
á indústria Jacto, da cidade de Pompeia. A sugestão foi aceita e foi falado em colocar 
o senhor José Costa para intermediar a visita, visto ser ele muito bem relacionado com 
a cúpula daquela empresa. 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 


