
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 8 (OITO) DE OUTUBRO DE 2019 (DOIS 
MIL E DEZENOVE). 

Aos 8 (oito) dias 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, Ed Luis Jundi, Edivaldo Marconato, João Lino, Luiz Alberto 

Tadeu de Azevedo Lassen, Rodrigo Fernandes e demais presentes: Edson Yoshimitu 

Sugawara, Plínio Pimentel e Walter Teixeira Cavalcante, os quais assinaram a lista de 

presença. 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 anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após, o Coordenador Geral falou sobre as reuniões com os voluntários, 

que aconteceram nos dias 27 (vinte e sete) de Setembro, 4 (quatro) e 7 (sete) do 

corrente mês. Logo após, cedeu a palavra ao senhor Plínio Pimentel, que participou 

das 3 (três) reuniões e que é um dos líderes do grupo. O senhor Plínio Pimentel fez 

uma explanação sobre os trabalhos que vêm sendo realizados em relação à 

prevenção da dengue. Disse que o foco da campanha é o ovo do mosquito e que as 

etapas do trabalho contemplam o diagnóstico inicial, o envolvimento da sociedade civil 

organizada e a aplicação do projeto, o qual terá a duração de 3 (três) meses e será 

iniciado no dia 9 (nove) de Novembro. Disse, também, que a região escolhida para ser 

o piloto do projeto abrangerá os Bairros Paraíso, Mário Covas e Atenas, em cuja área 

existem 2 (duas) escolas que poderão ser integradas ao projeto, com a participação de 

professores e alunos, como na distribuição de panfletos em 3 (três) sábados 

consecutivos. Também, que a área tem 24 (vinte e quatro) ruas e 23 (vinte e três) 

quarteirões e que, nas ações iniciais serão necessárias 2 (duas) pessoas por 

quarteirão. Depois, só 1 (uma) pessoa por quarteirão será necessária. Sugeriu que os 

Coordenadores do Multiplic sejam o elo com as Entidades, Tiro de Guerra e outros, no 

sentido de solicitarem o engajamento e participação destes no projeto e disse que já 

foi escolhido até um nome para as ações, que será "Sabadão do Esquadrão" e que, 

em nível de cidade, terá o nome "Todos contra a dengue". Foi dito que será preciso 

envolver um grande número de pessoas para o trabalho ser executado. O 

Coordenador Geral pediu mais dados ao senhor Plínio. Sobre o assunto, o 

Coordenador Edivaldo Marconato também se manifestou. Também foi falado sobre a 

participação da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal da Saúde. Foi 

comentado sobre a conveniência do Prefeito Edmar Mazucato em convocar os 

servidores municipais para participarem das ações. Por fim, ficou estipulado se marcar 

uma reunião com integrantes da Vigilância Sanitária. O assunto seguinte foi sobre o 

"Fórum 2020" (dois mil e vinte). Foi dito que no próximo dia 16 (dezesseis) está 

marcada uma reunião com o Diretor da Faculdade Reges, senhor Jayme Gonzaga, no 

sentido de se ver da possibilidade de o Fórum ser realizado nas dependências 

daquele estabelecimento de ensino. Sobre a palestra que será realizada no evento, foi 

repetido que existem dois nomes, que são Guilherme Afif Domingos e Wilson Poit, 

aventando a possibilidade de se trazer os 2 (dois) palestrantes simultaneamente. A 



seguir, o Coordenador falou sobre o Multiplic Mulher. Disse que está havendo um 

interesse muito grande de mulheres querendo participar, assim como o grande número 

de pessoas alcançadas com a publicação nas redes sociais, cerca de 2.000 (duas mil). 

Foi dito que, no dia 10 (dez), integrantes do Multiplic Mulher estarão indo à Marília, 

para uma reunião com o Conselho da Mulher Empreendedora daquele Município. 

Sobre o Plano Socioeconômico, o Coordenador Geral disse que, no próximo dia 11 

(onze), haverá uma apresentação do senhor João Ricardo Tonin e da senhora Larissa 

Bueno Fernandes, integrantes da Consultoria J. Leonardo, sobre a metodologia com 

que foi executado o trabalho, assim como uma exposição das 70 (setenta) variantes, 

fazendo uma comparação entre os Municípios de Osvaldo Cruz, Adamantina e 

Presidente Prudente, assim como com a média estadual. A seguir, foi proposto se 

fazer um relatório mostrando todas as atividades executadas pelo Multiplic, para ser 

entregue, principalmente, aos patrocinadores. A proposta foi aceita por todos os 

presentes. Depois, o Coordenador Geral leu e colocou em discussão o esboço do 

Projeto de Lei, que fala do Programa de Capacitação Tecnológica, que o Prefeito 

Edmar Mazucato quer enviar à Câmara. Foi decidido que tal projeto não atende às 

necessidades do Multiplic e ficou de se marcar uma reunião com a Assessora Jurídica 

da Prefeitura. Dra. Ana Cristina Tavares Finotti, e com o Secretário de Administração e 

Finanças, senhor Ener Alves da Cunha. Por fim, o senhor Walter Teixeira Cavalcante, 

voltando ao projeto de prevenção à dengue, questionou sobre porque não fazer um 

trabalho atingindo toda a cidade. O assunto gerou muita discussão, mas não se 

chegou a um consenso, ficou em aberto. 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 


