
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DE OSVALDO CRUZ (MULTIPLIC), 
REALIZADA NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE OUTUBRO DE 2019 (DOIS MIL E 
DEZENOVE). 

Ao primeiro dia do mês de Outubro 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, Edivaldo Marconato, Edilson Zanetti, Júlio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu 
de Azevedo Lassen, os demais presentes: Plínio Pimentel, 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 da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Após, o Coordenador Geral deu alguns recados sobre o que ocorrerá no corrente mês. 
Disse que a reunião com o integrante da Consultoria J. Quintino, o economista João 
Ricardo Tonin, que apresentará o relatório do Plano Socioeconômico aos 
Coordenadores, que estava marcada para o dia 4 (quatro) de Outubro, foi transferida 
para o dia 11 (onze), e terá a presença da senhora Larissa Bueno Fernandez, que, 
também, é integrante da Consultoria. Que no dia 15 (quinze), o Consultor José 
Leonardo apresentará o relatório sobre a pesquisa com os 419 (quatrocentos e 
dezenove) munícipes, realizada no mês de Agosto, durante a reunião dos 
Coordenadores. Que no dia 23, às 18 h 30 min (dezoito horas e trinta minutos), no 
auditório da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz, será realizada uma 
reunião com as 3 (três) Lojas Maçônicas, para as quais o Multiplic será apresentado. 
Que no dia 29 (vinte e nove), às 19 h (dezenove horas) será feita apresentação da 
"Visão de futuro", baseada no Plano Socioeconômico, onde serão estipuladas as 3 
(três) áreas que nortearão os trabalhos do Multiplic. A apresentação terá a 
participação dos Coordenadores e dos Conselhos Estratégico e Técnico. Depois, foi 
falado que as visitas às cidades de Pompeia, Marília e Presidente Prudente serão 
marcadas para o mês de Novembro. Ficou para o mês de janeiro o "Encontro com 
Empresários". O Coordenador Júlio Peixoto, que participou deste evento na cidade de 
Presidente Prudente, disse que é mais interessante se fazer um "Café  com 
Empresários". Sobre o assunto, o Secretário Geral, Lucas Caetano, fez um relato da 
conversa que teve com o responsável por este tipo de evento. Segundo ele, as 
despesas ficarão em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e foi pedida uma lista com 
80 (oitenta) empresários, dos quais serão escolhidos apenas 30 (trinta). O convidado, 
senhor Plínio Pimentel, sugeriu o uso do whatsapp para se criar um grupo de 
relacionamento. Logo após, foi apresentada uma proposta de programação para a 
realização do "Fórum 2020", que ocorrerá entre os dias 13 (treze) à 17 (dezessete) do 
mês de Abril do próximo ano. Sobre o assunto, foram apresentadas várias sugestões, 
entre as quais foi sugerida a realização de uma grande palestra, onde o palestrante 
poderia ser Guilherme Afif Domingos ou Wilton Poit, Superintendente do SEBRAE/SP. 
Ainda sobre o assunto, foi falado sobre o vídeo "Osvaldo Cruz 100 anos" que será 
produzido pela empresa do Coordenador Edilson Zanetti. Este discorreu sobre o 
conteúdo do vídeo. A seguir, foi feita uma avaliação do trabalho realizado na última 
sexta-feira com os voluntários, onde o tema foi "prevenção da Dengue'. Foi dito que, 
inicialmente, o tema não se mostrou interessante, mas, com a discussão apaixonada 
do assunto, foi verificado a importância do tema. O convidado, senhor Plínio Pimentel, 
que participou do trabalho fez uma análise profunda do evento e deu várias sugestões 
para a prevenção da dengue, já para o próximo ano. Foi falado sobre a possível 
participação dos atiradores do "Tiro de Guerra" em ações futuras, assim como 



mobilizar a sociedade no envolvimento pela causa. O convidado Walter Teixeira 
Cavalcante sugeriu a confecção de panfletos para serem distribuídos nas escolas, 
comércio e indústrias. Também, foi dito que o protagonismo das ações será do 
Multiplic, assim como a sua coordenação e que as Secretárias Municipais envolvidas 
serão auxiliares nas ações. Foi pedida uma reunião com os que se mostraram líderes 
no trabalho. Foi pedido que seja feito um plano para estruturar e planejar as ações. 
Para tanto, foi aventada a possibilidade de se marcar a reunião com os líderes para a 
próxima sexta-feira, dia 4 (quatro). Foram representantes do Multiplic na reunião, os 
Coordenadores Júlio Peixoto e Ed Luis Jundi, o Consultor José Leonardo Cano 
Quintino e o Secretário Geral, Lucas Renato Caetano do Nascimento. Nada mais a 
tratar, o Coordenador Geral deu por encerrada a reunião e pediu que fosse lavrada a 
presenta ata, a qual vai assinada pelo Coordenador Geral e por mim, Secretário. 

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


