Ata da Reunião Extra Ordinária da Associação
Carioca de Turismo Aventura realizada no dia 25
de Junho de 2015

ATA da Reunião da Associação Carioca de Turismo de Aventura - ACTA
Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 19:00h
em última convocação, na Av. Almirante Barroso, 2 – 8° andar, nesta cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sede do Centro Excursionista
Brasileiro - CEB - reuniram-se em Reunião Bimestral da ACTA – Associação
Carioca de Turismo de Aventura - conforme artigo 17 do estatuto social, os
seguintes associados:











Alexandre Arariba dos Santos (Guia/Condutor)
Alexandre Gheiner (Guia/Condutor)
Daniel Farache (Rio Natural)
Gilmar Lopes (Tabritur)
João Fernando Monteiro Verano (Fun Times in Rio)
Marcelo Castro (Crux Ecoaventura)
Rodrigo Fernandez (Nattrip Ecoturismo)
Simone d'Oliveira (Guia/Condutor)
Thiago Mourão (Jungle Me)
Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)

Assumiu a presidência da mesa, por aclamação, o Sr. Marcelo Paula de Castro
e Silva, que convidou ao Sr. Rodrigo Fernandez, para secretariar a sessão e
redigir a respectiva ata, ficando assim constituída a mesa. Em seguida, o Sr.
Presidente, declarando iniciada a sessão, disse que a finalidade da presente
reunião era: Decidir a regularidade das reuniões da ACTA, Apresentar novos
associados, Discutir a necessidade de atualização de estatuto, informes e
reportes, solicitação de atuação e manejo no novo roteiro do Cabritos junto à
Tabritur, ações junto à TurisRio e envio de ofício ao MTur.
Os presentes deliberaram sobre os seguintes assuntos:
Regularidade das Reuniões
Após debatido o assunto, constatou-se a necessidade e ficou decidido que
vamos nos organizar para marcar toda primeira quinta-feira de cada mês até
DEZ-2015.
Novos membros:
Foram apresentadas as novas empresas a se associarem, Fun Times in Rio
representada por João Verano e Tabritur representada por Gilmar Lopes. Ficou
decidido que novos associados precisam estar presentes em reunião para
formalizar a associação.
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Ficou também decidido que o novo processo para se associar baseia-se em
três regras: Prestar serviço de Turismo de Aventura, Estar cadastrado nos
órgãos de turismo competentes e dentro da lei brasileira para prestação deste
tipo de serviço (i.e.: CADASTUR, CNPJ/MEI).
Atualização de estatuto
Foi debatida e constatada a necessidade de atualização do estatuto. Foi
também constatada a ausência da atual diretoria excetuando-se o Presidente
da associação sr. Marcelo Castro. Decidiu-se então iniciar trabalhos para
atualização do estatuto e da atual diretoria, foi sugerido GT Estatuto.
Neste mesmo item ficou declarada a necessidade de valores de contribuição
dos associados, e por fim decidido que:

Guias R$10/mês

Empresas R$20/mês

Paga-se semestralidade
Alexandre sugeriu validade de voto para guias, já que vão contribuir também.
Foi decidido o peso dos votos: Colaboradores 0, Guias/Condutores 1,
Empresas 2.
Ficou constatado que Cadu Freitas pagou R$200 reais para a ACTA que estão
na conta poupança do Marcelo Castro. O mesmo irá fazer um agradecimento
oficial pela doação.
Foi solicitada a inclusão de Gilmar Lopes e Simone d'Oliveira na lista da ACTA.

Informes e reportes
Sobre CCPNT/CTE:
A pauta da recente reunião e informações relevantes sobre o CCPNT foram
comentadas: foi citada a apresentação do Ten. Cor. Mauro Fliess como novo
comandante do BPTUR, as demandas da ACTA foram informadas e foi
marcada uma reunião da ACTA com o novo comandante. Tivemos a
informação que o ofício da ACTA sobre segurança em trilhas será escalado a
superiores, foi sugerida “blitz informativa” junto a TurisRio e foi sugerido que a
ACTA realize confecção de placa informativa coibindo ações ilegais. As
demandas da FECIERJ também foram apresentadas na reunião.
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Atuação e Manejo Cabritos
Gilmar apresentou a todos o roteiro, as demandas e possíveis soluções já
levantadas. Efetivamente o Parque Municipal José Guilherme Merquior engloba
a área do roteiro do Cabritos. A ACTA ficou de verificar com a SMAC
(Secretaria Municipal Meio Ambiente) as normas de uso e gestão deste parque.
TurisRio – Transportes de Aventura no Rio de Janeiro
Ficou relatado que Cláudio Poty foi enfático ao afirmar que a lei ou deliberação
sobre transporte no Estado do Rio de Janeiro não será alterada. Ele quer que
todos invistam no turismo, falou em Fundos do Turismo Federais e Estaduais,
com taxas ótimas e presente em bancos brasileiros, estrangeiros e estatais.
Marcelo Castro relatou que falou com ele sobre nossa ação junto ao MTur para
mudar ao menos algo na parte de aventura, pois a categorização de turismo no
Rio e no Brasil ainda não contempla o Turismo de Aventura. O resultado foi que
a resposta categórica era que os empresários têm a necessidade de adquirir
frota e custear todo o necessário. Marcelo Castro informou que “não haverá um
empresário sequer legalizado no Rio de Janeiro, pois o que se pede inviabiliza
o negócio do jeito que está hoje.”. A resposta foi um lamento e a constante
afirmação de que com ele nada muda.

Ofício Ministério do Turismo
As demandas foram discutidas para efetuação do ofício do MTur mas ninguém
acrescentou nada além do que o sr. Marcelo Castro havia apresentado
anteriormente. Sendo assim ficou decidido que o sr. Marcelo Castro fará a
missiva e apresentará a todos antes de enviar.
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Assuntos gerais:
Não houve pauta efetiva para este item.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2015,

________________________________________
Rodrigo Fernandez
Secretário da Mesa

________________________________________
Marcelo Castro
Presidente da ACTA
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