
 
 

Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa 
R: Deputado Manuel  Pereira da Silveira, 31 – Centro – Morro da Garça 

PAUTA REUNIÃO 01/07/11 

- Leitura da Ata da reunião de Corinto pela Secretária do Circuito Cléa Fiúza; 

R: A ata da Reunião passada foi lida e aprovada por todos os presentes. 

- Palavra do Presidente do Circuito Jorge Patrício de Medeiros Almeida; 

R: O Presidente não pode comparecer e enviou justificativa, pedindo desculpas pela 

ausência. 

- Palavra da Secretária de Turismo, Maria de Fátima Coelho e Castro; 

R: A recém-empossada na Secretaria de Turismo do município, Maria de Fátima Coelho e 

Castro falou sobre sua satisfação em receber os representantes do Circuito, principalmente 

agora que assumiu o cargo de Secretária. Emocionada, Maria de Fátima falou também sobre 

sua trajetória à frente da ideia de criação do Circuito Guimarães Rosa, vendo como estão as 

ações hoje, sentiu-se feliz. 

- Revisar o plano de trabalho do circuito para 2011; 

R: O plano de trabalho do Circuito lido para que todos pudessem tomar ciência do que foi 

proposto pelo Plano de Trabalho e o que já foi realizado. Pelo apresentado, as ações estão 

dentro do cronograma e sendo realizadas com sucesso. 

- Data do Projeto Escadaria do Circuito será em outubro dia 16; 

R: foi apresentada a data correta da participação do Circuito no projeto escadaria em Belo 

Horizonte. A data será dia 16 de outubro e espera-se a participação de todos os municípios. 

- Como estão as correções dos Inventários, o prazo já expirou e preciso receber do todos os 

municípios para corrigir e enviar para a SETUR; 

R: O Gestor Marco André pediu agilidade nas correções e principalmente muita atenção 

para evitar retrabalho. Quanto ao prazo, pediu que todo agilizem a entrega. 

- Pedir aos municípios que preencham os calendários de eventos para 2012; 
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R: O Gestor pediu para que todos os municípios preencham os calendários de evento 

referente ao ano de 2012, que também faz parte da resolução sobre a manutenção da 

certificação por parte da SETUR. Os calendários deverão ser enviados até o ultima dia de 

julho. 

- Os representantes dos municípios responsáveis pela gestão do turismo ainda não estão 

acompanhando o e-mail do município através do site; 

R: Novamente o Gestor cobrou a utilização dos e-mails de contato do site. A verificação 

constante, pois as mensagens dos visitantes serão enviadas para os mesmos. 

- Apresentar ofício da SETUR sobre a manutenção da certificação do Circuito Turístico Guimarães 

Rosa; 

R: Com grande satisfação o Gestor Marco André apresentou o Ofício que aprova a 

manutenção do Certificado de Funcionamento do Circuito Turístico Guimarães Rosa pelo 

biênio 2011/2012. 

- De acordo com ata da reunião de oito de abril de 2011, ficou definido que seria enviado ofício 

solicitando indicação de novos representantes dos municípios para o conselho consultivo e fiscal, o 

assunto será tratado na próxima reunião em Curvelo; 

R: O Gestor apresentou o trecho do Estatuto que trata do assunto e propôs a apresentação do 

mesmo para a próxima reunião que acontecerá em Curvelo no mês de agosto. 

 

OBS: ESTE É UM RESUMO DOS TEMAS DEBATIDOS NA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E 

MEMBROS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA.  

OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES À REUNIÃO ESTÃO REGISTRADOS EM ATA. 

 

Marco André O. Martins Malaquias 

Turismólogo / Gestor 


