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representação dos interesses dos diversos setores em diferentes fóruns e
conselhos nacionais e internacionais.
Uma forma de fortalecer a rede de interlocutores e conquistar parceiros que
engajados fortaleçam os interesses da
economia do estado.
A experiência tem mostrado que, para
avançarmos em grandes desafios é
preciso compartilhar responsabilidades para que, com atitudes somadas e
convergentes, as propostas sugeridas se
tornem ações efetivas.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Para cumprir com os seus objetivos de
apoiar, de forma plena e articulada, o
desenvolvimento do Acre, por meio de
estratégias inovadoras para geração e
distribuição de riquezas o Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre,
mantém canais ativos de escuta das
demandas dos setores, dentre os quais
as Câmaras fazem parte. Ao propiciar
consistência e agilidade na busca das
melhores alternativas e soluções para o
desenvolvimento acreano, esses órgãos
consultivos defendem os interesses dos
diferentes setores e propõem ações práticas para desdobrar e solucionar os desafios identificados.
Igualmente relevante é o papel que
as Câmaras Técnicas do Fórum têm de

A Cartilha do coordenador cumpre o
papel de promover o alinhamento e indicar as atribuições, tanto daqueles que
lideram as Câmaras Técnicas, quanto
das atividades das equipes, dos executivos e dos membros que as compõem.
Mais do que isso, serve de certificação
do modelo de gestão no que concerne
ao planejamento, articulação, gestão e
monitoramento, funcionando como um
manual de boas práticas para nossos órgãos consultivos.
Câmaras Técnicas são espaços de defesa dos interesses das instituições que
compõem o Fórum onde se promove o
diálogo e o fortalecimento de alianças,
portanto, o papel de seus participantes
permanece sendo fundamental à competitividade do setor produtivo.
Ao guiar seu campo de atuação, direcionamos distintas capacidades na construção de uma economia acreana cada vez
mais forte, apoiada no ouvir, unir e agir.

JOSÉ ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
Presidente
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ESTRUTURA DAS CÂMARAS TÉCNICAS
APRESENTAÇÃO: As Câmaras Técnicas do Fórum são órgãos consultivos
que propiciam consistência e agilidade na busca das melhores alternativas
de soluções para o desenvolvimento econômico do Acre. Oferecem subsídios para as posições tomadas pela Fórum por meio da participação direta
das lideraças com o apoio do corpo técnico do Observatório.
OBJETIVO: As Câmaras Técnicas do Fórum buscam identificar oportunidades de desenvolvimento, propor estratégias para soluções de problemas
e auxiliar o Fórum nas ações voltadas à defesa dos interesses dos setores
econômicos do Acre.

DIRETRIZES GERAIS:
A indicação do coordenador das Câmaras Técnicas é realizada pelo Presidente do Fórum.
A atuação do coordenador das Câmaras Técnicas é de apoio consultivo. O
posicionamento e representatividade do Fórum, pelos coordenadores das
Câmaras Técnicas, deverá obrigatoriamente, ser submetido ao presidente
do Fórum.
As Câmaras Técnicas são compostas por representantes indicados pelas
instituições que compõem o Fórum, e de outras instituições de apoio aos
setores produtivos do Acre, convidados por meio de ofício expedido pelo
Presidente do Fórum e que deve ter seu aceite confirmado.
A inclusão de novos membros será realizada por meio da indicação das
instituições que compõem o Fórum, ou por solicitação formal de algum
membro da Câmara Técnica, mediante aprovação do seu coordenador.
As Câmaras Técnicas poderão estabelecer Grupos de Trabalhos (GTs) para
tratar de temas específicos ligados aos seus objetivos. Os membros dos GTs
deverão, necessariamente, ser membros das Câmaras .
As Câmaras Técnicas contarão com o apoio de um moderador, técnico especialista em condução de grupos, que apoia o coordenador da Câmara
nas demandas, além de auxiliar na execução das ações em andamento nos
grupos de trabalho.
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ATRIBUIÇÕES
Do coordenador da Câmara Técnica do FÓRUM:
• Elaborar, com apoio do Executivo e membros das Câmaras Técnicas, o
Planejamento anual;

• Coordenar as reuniões e os debates da Câmara Técnicas;
• Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;

• Convidar especialista ou representantes de instituições de interes-

se para participar das reuniões e colaborar nos trabalhos de sua
competência;

• Representar o setor em nome do Fórum, quando pela Câmara Técnica
for solicitado;

• Mobilizar e estimular a participação dos membros;

• Encaminhar e relatar ao Presidente do Fórum as matérias que forem
objeto de estudo ou discussão na Câmara Técnicas;

• Aprovar o planejamento das Câmaras Técnicas.
Do Observatório:

• Subsidiar as reuniões com informações estratégicas;
•

Estimular o relacionamento e a criação de parcerias estratégicas para

o desenvolvimento setorial;

• Articular as ações desenvolvidas pelas entidades da Fórum;

• Elencar, discutir e encaminhar assuntos, como propostas de normas,
alterações de leis entre outros, de interesse dos setores;

• Posicionar-se diante de consultas recebidas a respeito de assuntos
pertinentes à sua área de atuação;

• Acompanhar o andamento de ações e projetos desenvolvidos pelo
FÓRUM nos temas de interesse;

Dos moderadores das Câmaras Técnicas:
• Moderar e monitorar o planejamento das Câmaras Técnicas;
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• Dar suporte aos coordenador das Câmaras Técnicas na construção da
agenda e definição das pautas das reuniões;

• Preparar e encaminhar previamente o expediente das convocações/
convites das reuniões;

• Apoiar a moderação das reuniões pelo coordenador e documentar
as reuniões;

• Registrar memória das reuniões e encaminhar para os respecti•

vos membros;

Estimular a participação dos membros;

• Apoiar a articulação de parcerias para aumentar a competitividade
dos setores;

• Monitorar os temas emergentes dos setores;

• Atuar como elo entre as Câmaras com as entidades do FÓRUM e demais parceiros;

• Monitorar as redes e grupos de debates das Câmaras Técnicas;

• Interagir com as demais Câmaras Técnicas, promovendo a troca de
informações e experiências;

• Conduzir as atividades das Câmaras Técnicas de acordo com diretrizes
estabelecidas pelo Fórum;

• Interagir com o Observatório para a execução das demandas provenientes das Câmaras.

Dos membros das Câmaras Técnicas:
• Comparecer, mediante convocação prévia, às reuniões das Câmaras;

• Contribuir com as discussões, analisando e posicionando-se diante de
assuntos que lhe forem submetidos;

• Representar a Câmara em fóruns, conselhos e eventos quando indicado pela Câmara Técnica e apresentar relatório das atividades
desenvolvidas;

• Participar dos grupos de trabalho para debater e propor alternativas
aos temas de interesse do setor.
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COMUNICAÇÃO
As Câmaras Técnicas contam com mecanismos de comunicação para facilitar a interação entre os envolvidos nas demandas e processos.
OBSERVATÓRIO:
As Câmaras Técnicas deverão disponibilizar as memórias das reuniões no
portal do Observatório: www.observatoriodoacre.org.br .
INFORMATIVO:
Em todas as reuniões do Fórum é reservado espaço para comunicação das
ações das Câmaras Técnicas, como forma de engajar a todos na Defesa de
Interesses dos setores.

FUNCIONAMENTO
As reuniões das Câmaras Técnicas acontecem:
• Em caráter ordinário com periodicidade mensal, em local e horário a
ser definido por convocação do coordenador da Câmara Técnica;
•

Em caráter extraordinário, a qualquer momento, em local e horário a
ser definido, por convocação do coordenador da Câmara Técnica;

• As reuniões ocorrerão com qualquer número de participantes;
• Prazo mínimo para convocação da reunião ordinária é de 7 dias;
• As Câmaras Técnicas funcionam como órgãos consultivos do Fórum.
Cabe ao Presidente do Fórum o encaminhamento com base nas propostas e sugestões manifestadas pelas respectivas Câmaras Técnicas.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
A participação nas reuniões das Câmaras Técnicas do Fórum é considerada
função relevante em defesa dos interesses da economia acreana, não remunerada e não acarreta vínculo empregatício com o Fórum;
O apoio técnico e administrativo às Câmaras Técnicas é prestado pelo Observatório.
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CONTATOS
Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre
José Adriano Ribeiro da Silva - Presidente
Tel.: (68) 3212 4201

E-mail: jose.adriano@fieac.org.br
Jorge Wanderlau Tomás – Coordenador de Articulação
Tel.: (68) 3212-4297

E-mail: jorgetom22@hotmail.com

Observatório do Fórum Permanente
de Desenvolvimento do Acre
Orlando Sabino da Costa Filho – Coordenador Técnico
Tel.: (68) 3212-4297

E-mail: orlando.filho@fieac.org.br
Lidiane Magalhães Ferreira - Economista
Tel.: (68) 3212-4297

E-mail: lidiane.ferreira@fieac.org.br
Fabrício André de Aquino Brito – Analista de Sistemas
Tel.: (68) 3212-4297

E-mail: fabricio.brito@fieac.org.br
Nayara Zani Aragão – Secretária Executiva
Tel.: (68) 3212-4297

E-mail: nayara@fieac.org.br
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