
ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO FÓRUM PERMANENTE 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DE OSVALDO CRUZ 
(MULTIPLIC), REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DE OUTUBRO DE 2019 
(DOIS MIL E DEZENOVE). 

Aos 15 (quinze) 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 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, Edilson Zanetti, Edivaldo Marconato, João Lino, 

Julio Peixoto, Luiz Alberto Tadeu de Azevedo Lassen, Rodrigo Fernandes e Paulo 

Roberto da Silva, e demais presentes: Antonio Carlos Menegassi, Dorival Tapias 

Ortega, Plínio Pimentel 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 anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após, o Coordenador Geral passou a palavra ao senhor Plínio Pimentel, 

que é um dos líderes do grupo de voluntários do Multiplic, para que este fizesse uma 

explanação detalhada do Projeto "Todos contra a Dengue", que abrangerá toda a área 

urbana do nosso Município, assim como do Projeto Piloto "Esquadrão do Sabadão". O 

senhor Plínio dissertou sobre a área em que acontecerá o Projeto Piloto, assim como 

as etapas em que o projeto será desenvolvido. O Coordenador Rodrigo Fernandes 

sugeriu que os moradores da área fossem envolvidos no projeto, para dar uma maior 

sustentabilidade  ao trabalho. O Coordenador Edivaldo Marconato também sugeriu 

que fosse colocado uma mapa da cidade na sala do Multiplic, para que o trabalho 

pudesse ser acompanhado mais detalhadamente. O Coordenador Ed Luís Jundi disse 

que no DEMUTRAM- Departamento Municipal de Trânsito- existe um mapa grande e 

que o mesmo pode ser utilizado. O Coordenador Edivaldo Marconato sugeriu, ainda, 

se marcar uma reunião com o senhor Prefeito, o Vice-Prefeito e a primeira-dama para 

tratar do assunto e depois, conforme o que for decidido nesta reunião seja marcado 

uma reunião com representantes das Secretarias Municipais que possam estar 

envolvidas no trabalho, assim como com representantes da Vigilância Sanitária. Todas 

as sugestões foram aprovadas por unanimidade. Ficou decidido, também, que o 

Secretário Geral deverá fazer um levantamento dos custos para que o trabalho possa 

ser realizado. O senhor Plínio disse, também, que o trabalho será iniciado no dia 4 

(quatro) de Novembro. Sobre o "Fórum 2020", o Coordenador Geral disse que  reunião 

que estava marcada para o dia 10 (dez), com o Diretor da Faculdade Reges, senhor 

Jayme Gonzaga da Silva Filho, foi transferida para a próxima quinta-feira, dia 17 

(dezessete), a pedido do próprio Diretor. A seguir, o Coordenador Geral deu 

informações sobre o Multiplic Mulher. Disse que as mulheres estão empolgadas e que 

a visita à Marília, ocorrida no dia 10 (dez),  deu o pontapé inicial para que o grupo 

inicial tivesse a empolgação necessária e que, tanto é verdade, que, no mesmo dia da 

reunião em Marília, elas fizeram uma reunião. Também comunicou que o grupo já tem 

18 (dezoito) participantes e que o grupo precisa ser estruturado até Abril do próximo 

ano, quando os trabalhos deste braço do Multiplic se iniciarão. Sobre o Plano 

Socioeconômico o Coordenador Geral disse que o Consultor José Leonardo, estará 



presente na próxima reunião dos Coordenadores, que acontecerá no dia 22 (vinte e 

dois), quando ele apresentará o resultado da pesquisa com os 419 (quatrocentos e 

dezenove) munícipes e que a reunião era pra ter acontecido na semana passada, mas 

foi o próprio consultor que pediu o adiamento. O Coordenador Geral lembrou que no 

dia 23 (vinte e três), às 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos), haverá uma reunião 

com as 3 (três) Lojas Maçônicas, sendo que o Coordenador Júlio Peixoto será o 

interlocutor do Multiplic. Também lembrou que no dia 29 (vinte e nove), às 19 h 

(dezenove horas), os integrantes da Consultoria J. Quintino estarão expondo o 

resultado mais abrangente do Plano Socioeconômico, quando teremos uma "Visão de 

Futuro", quando estaremos delineando o que queremos para Osvaldo Cruz no futuro, 

mais precisamente, Osvaldo Cruz 100 anos. O Coordenador Geral falou sobre a 

coletiva dada à imprensa, antes da reunião com integrantes da Consultoria J. Quintino, 

onde foi exposta a síntese do Plano Socioeconômico. Disse que a imprensa falada, 

através das emissoras Metrópoles, Max FM e Clube/Califórnia, mas ressaltou que a 

imprensa escrita não se fez presente e que, de uma forma geral, a coletiva foi muito 

boa. A seguir, foi dito, novamente, sobre a necessidade de se elaborar um relatório 

sobre as atividades do Multiplic até agora, para ser distribuído, principalmente, aos 

patrocinadores. Os Coordenadores Edilson Zanetti e Alessandro Panvéchio ficarão 

responsáveis por este trabalho. Sobre a área de Marketing, o Coordenador Edilson 

Zanetti deu um explicação de como o mesmo será executado. Foi sugerido de fazer 

visitas aos patrocinadores para manter vivo o contato, assim como fornecer-lhes 

informações sobre o andamento das atividades do Multiplic. Também foi sugerido 

colocar os patrocinadores na linha de transmissão, através do whatsapp, das notícias 

do Multiplic. Por fim, foi falado sobre a lei que trata do funcionamento do CEI-Centro 

de Empreendedorismo e Inovação. Foi dito que a referida lei, do jeito que foi proposta 

não atende aos propósitos do Multiplic e que os Coordenadores Claudio Roberto Tonol 

e Rodrigo Fernandes, acompanhados do Secretário Geral Lucas Caetano, estiveram 

em uma reunião com o Secretário de Administração e Finanças do município, senhor 

Ener Alves Cunha, quando foi tratado sobre as mudanças que precisam ser feitas na 

lei. Foi lembrado que a referida lei tem que ser aprovada até o próximo mês, pois os 

Coordenadores irão à Maringá e precisarão estar com ela para tratar de parcerias com 

o Evoa. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral deu por encerrada a 

reunião e solicitou 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 


