
MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Título: Reunião da Câmara Técnica da Economia Criativa 

Data: 09/08/2019 Horário: 09h00 Local: Sebrae 

Coordenador: Marcos Clay   

Participantes: Lista de presença em anexo 

Assuntos: 1. Abertura e boas vindas 

 2. Contextualizção 

 3. Relato dos principais resultados do Viveiro de Inovação 

 4. Espaço para o líder apresentar os relatos do andamento dos trabalhos do grupo 

 5. Palavra livre e encerramento 

 

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES  

Assunto Descrição Responsável 

Abertura 

O coordenador da Câmara Técnica, Marcos Clay, fez abertura, enfatizando a importância do Viveiro de Inovação 
e a sua similaridade com a proposta da instalação do Parque Tecnológico do estado. 

Em seguida,  propos a construção de um projeto, pelos membros da CT, que contemple  a economia digital, a 
cultura e a moda, a ser submetido para apreciação pelo SEBRAE/AC no próximo PPA. 

Marcos Clay 

Contextualização 

O consultor Osmar fez uma contextualização, destacando a importância da separação das câmaras técnicas 
(Turismo e Economia Criativa). 
 Sugeriu o aproveitamento dos trabalhos já existentes nas diversas instituições, como também convidar novos 
 membros; fazer o realinhamento das ações e a necessidade da realização de uma  oficina para a construção de 
um projeto de curto, médio e longo prazos. 

Em seguida, passou a palavra para o coordenador institucional do Fórum, sr. Jorge Tomás, que deu as boas 
vindas aos participantes. 

Osmar Vicentin 

Relato dos principais 

resultados do 

Viveiro de Inovação 

Jorge Freitas, gestor de projetos do Sebrae, fez a apresentação sobre: O Viveiro de Inovação do Acre, um 

programa “360 Graus”, capitaneado pelo Sebrae Acre que visa implementar instrumentos de estrutura, 

engajamento, para dar início a um processo de indução de um Território Inovativo no Estado. 
Jorge Freitas 

Palavra livre e Sr. Jorge Tomás, coordenador insituicional do Fórum, enfatizou a necessidade da criação de um plano de Todos 
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encerramento comunicação e articulação para a CT. 

 
Orlando Sabino, parabenizou a apresentação, e disse que o planejamento da CT não pode desprezar aspectos 
importantes do Viveiro. E, enfatizou a necessidade de lincar o Projeto do Parque Tecnológico com o Viveiro. 
 
O coordenador da CT, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 

 

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO 

Ação Responsável Prazo Status 

1. Convidar a Safra, Secretaria de Comunicação, Banco do Brasil e Caixa para participar da CT; Fórum 30/08 Em andamento 

2. Fazer apresentação do Viveiro de Inovação na CT do Turismo; Fórum 20/08 Em andamento 

3. Convidar o assessor da Senadora Mailza, Jhon Douglas e o Jorge Freitas, gestor de projetos do 
Sebrae, para uma reunião, para discutir o andamento e as possibilidades do Parque e do 
Viveiro; 

Fórum 20/08 Em andamento 

4. Próxima reunião 13/09 as 09h00 Oficina de construção do cenário da Economia Criativa nos 
próximos 20 anos. 

Fórum 30/08 Em andamento 

 

 

 


