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PAUTA REUNIÃO 01/06/12 – Diretoria Executiva 

- Palavra do Presidente, Jorge Patrício de Medeiros Almeida; 

R: O Presidente Jorge Patrício agradeceu a disponibilidade de todos, principalmente em 

função da realização das comemorações do Centenário da Cidade de Pirapora, onde estamos. 

- Palavra do Secretário de Cultura e Turismo, Anselmo Rocha; 

R: O Vice Presidente do Circuito e Secretário de Cultura de Pirapora agradeceu a presença 

de todos, disse ainda que é necessário que a Diretoria Executiva se reúna aleatoriamente às 

reuniões mensais do circuito para deliberar sobre ações e propostas de projetos do circuito.  

- Marcar data para realização da Assembleia Geral Ordinária; 

R: Ficou definido que a Assembleia Geral do Circuito acontecerá em Agosto e será marcada 

na próxima reunião que foi marcada para Julho com todos os representantes. 

Serão tratados os seguintes temas: Avaliação do Planejamento Estratégico e Plano de 

Trabalho do circuito; Aprovação dos ajustes de convenio para os próximos anos; retorno da data 

Eleição e Posse das diretorias para o mês de Janeiro ou Fevereiro. 

- Definir valores de convênios a serem apresentados na Assembleia, para o próximo quadriênio; 

R: Foi apresentado pelo Gestor Marco André Malaquias a tabela com proposta de reajuste 

de repasse para o quadriênio 2013 a 2016, que deverá ser avaliado na reunião de julho e 

colocado ou não para aprovação na Assembleia de agosto. 

- Definir sobre a eleição das diretorias em Dezembro; 

R: Ficou definido que a data de Dezembro para eleição e posse de Diretorias é um fator 

conflitante, pois em ano de eleição de Prefeitos, nessa data ainda não aconteceu a posse dos 

mesmos e nem a definição dos representantes a serem indicados. 

- Dar início aos trabalhos para realização do Planejamento Estratégico do Circuito para os próximos 

4 anos; 
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 R: Ficou acertado que o Gestor enviaria o documento anterior para avaliação de todos e suas 

devidas considerações, para ser discutido e consolidado na reunião de julho em curvelo. 

- Apresentar planilha de Fluxo de caixa; 

 R: O Gestor apresentou a planilha de custo com os valores já percebidos até o momento, 

bem como as despesas quitadas e as projeções futuras, que permitem uma visão geral do financeiro 

do circuito até janeiro de 2013. 

- Apresentar pedido do Gestor para ajuste de salário; 

 R: O Gestor comunicou o seu ingresso como aluno em um curso de MBA de Gestão 

Estratégica de Negócios, e solicitou a possibilidade de um reajuste em seu salário, permitindo assim 

a realização do curso sem maiores complicações. A Diretoria aprovou um reajuste de meio salário 

mínimo, que de acordo o próprio gestor em apresentação das contas, é possível incluir esse custo. 

- Próxima reunião do Circuito; 

 R: Ficou marcada uma reunião do circuito para o mês de julho em Curvelo no Centro 

Cultural às 9hs, que será comunicada a todos. 

Marco André O. Martins Malaquias 

Turismólogo / Gestor 


