SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS
2ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO DE AVENTURA
ATA NÚMERO 02 DA
REUNIÃO DO GRUPO
DE
TRABALHO
TURISMO
DE
AVENTURA

Pauta: 10:00 hs – Reunião iniciada por Cintia Freire, representando a Subsecretaria de
Turismo, Milena Pedrosa, 10:10hs – Presentes: Cintia Pela Freire, Secult; Julia Oliveira,
Secult; Márcio Ribeiro, Secult; Cristiane Froes, IEF; Gustavo Athayde Athayde e Giselle,
FEMEMG; CBMMG, Pedro Melgaço; Rafael,Secult. Aos 21 dias do mês de outubro de
2021, às 10 horas, via Google Meet, por meio do link https://meet.google.com/iwwiagn-foc, realizou-se a 2ª reunião do Grupo de Trabalho de Turismo de Aventura com a
presença das entidades públicas e privadas, e sob a condução da Assessora da
Subsecretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, Cintia Freire, que iniciou
justificando a ausência da Subsecretária Milena Pedrosa que está em viagem. A última
ata é aprovada pelos participantes, com abstenção por parte de Pedro/CBMMG por não
ter participado da reunião anterior. Cintia informa sobre a reunião interna realizada e
proposta de resolução para orientação das atividades de turismo e ecoturismo.
Apresenta a minuta para considerações e informa que ela será incluída no drive para
que possam fazer uma leitura mais cuidadosa e avaliar o conteúdo. Giselle, Fememg, faz
observações sobre o parágrafo 3, verificar formas de alterar o texto para explicar
melhor. Não sendo comercial, a legislação não é aplicável. São atividades competitivas,
atividades comerciais e atividades de livre risco. IEF menciona colocar os pontos sobre
as legislações municipais, estaduais e incluir a questão das unidades de conservação e
indica link com as informações referente a nova portaria que regulamenta eventos nas UCs
http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-nova-categoria/3441--realizacao-deeventos-nas-unidades-de-conservacao-estaduais. FEMEMG sugere apresentação de
fluxograma. Cintia disponibiliza novamente o link do drive para contribuições e deixa como
encaminhamentos, disponibilizar minuta de resolução para contribuições, disponibilizar

documento para inserção de sugestões de conteúdo para cartilha, disponibilizar
documento para inserção de sugestão de assuntos e participantes para webinario. Por
último sugere que os membros participem ativamente nas próximas reuniões para que
as atividades evoluam. Solicita que as entidades direcionem substitutos na
impossibilidade de participação. Finalmente, informa data provável para próxima
agenda no dia 25/11/21, as 10 horas. Nada mais havendo a discutir, a reunião foi
encerrada às 11:03.

