
MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Título: Reunião da Câmara Técnica do Turismo 

Data: 07/08/2019 Horário: 09h00 Local: Fecomécio 

Coordenador: Egídio Garó   

Participantes: Lista de presença em anexo 

Assuntos: 1. Abertura e boas vindas 

 2. Contextualização 

 3. Dados estatístico do turismo para elaboração de estratégias regionais 

 4. Palavra livre e encerramento 

 

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES  

Assunto Descrição Responsável 

Abertura 
 O coordenador da Câmara Técnica, Egidio Garo, fez a abertura e falou dos objetivos da reunião, e em 
seguida  cumprimentou os presentes e agradeceu a presença de todos. 

Egidio Garó 

Contextualização 

O consultor Osmar fez uma contextualização, destacando os motivos que levaram a nescessidade da 
separação das câmaras técnicas.  

Destacou a necessidade de definir: I – Qual a rota que queremos criair para o turismo; e II – Quais são as 
demais instituições, e ou pessoas que iremos trazer para esse novo desafio ou até mesmo reformular os 
grupos de trabalho. 

O consultor Osmar, pass a palavra para o coordenador institucional do Fórum, Sr. Jorge Tomás que deu as 
boas vindas, e enfatizou que precisamos estabelecer uma comunicação para divulgação das ações da 
câmara. 

Osmar Vicentin 

Apresentação:  

O coordenador da Câmara Técnica Egidio Garó,  fez uma apresentação sobre os dados estatístico 2017/2018 
do turismo no Acre. Enfatizou que a apresentação dos dados são estratégicos para atender a demanda de 
quase 30 mil turistas estrangeiros, por ano que visitam o Acre.  

Para atender a demanda, precisamos responder questões como: 

Egidio Garó 
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➢ O que fazer para recpicioná-los? 
➢ Como atender as demandas locais? 
➢ Que instrumentos são necessários para atendimento da demanda? 
➢ Qual a estrutura nescessária? 
➢ Quais recursos são nescessários? 

Palavra livre e 
encerramento 

Durante a reunião, concluiu-se que para uma boa recepção do  turista o exterior é fundamental trabalhar 

bem o turismo interno. 

Os participantes enfatizaram a importância de definir estratégias macros, de curto e longo prazo, temas 

que deverão serem abordadas na oficina do dia 11/09.   

E, da necessidade de tornar acessível outras informações relevantes, disponíveis em suas instituições, para 

o conhecimento de todos. O Observatório deverá concentrar estas informações e disponibilizá-las. 

Todos 

 

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO 

Ação Responsável Prazo Status 

1. Próxima reunião dia 11/09 oficina para construção do cenário do turismo nos próximos 20 
anos 

Fórum 30/08 Em andamento 

 


