
 
 

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

PAUTA REUNIÃO 07/10/11 

- Leitura da Ata da reunião de Morro da Garça pela Secretária Cléa Geralda Fiúza ; 

R: A ata foi lida e aprovada por todos; 

- Palavra do Vice-Presidente, Anselmo Rocha; 

R: O vice-presidente abriu a reunião, dando boas vindas a todos em seu município. Diz-se 

satisfeito com a possibilidade de Pirapora receber mais uma reunião do Circuito e desejou a 

todos uma reunião proveitosa. 

- Palavra do Secretário de Turismo, Alberto Trincanato; 

R: O Secretário de Turismo do município agradeceu a presença de todos, apresentou 

brevemente o Prefeito Warmillon Fonseca, que passou para desejar uma boa reunião e dar as 

boas vindas aos participantes. 

- Solicitar as fotos para o site da FECITUR; 

R: Foi solicitado pelo Gestor do Circuito 4 fotos de cada município para inserir no site da 

FECITUR, que será lançado em breve. Pediu atenção a esta solicitação para que o circuito 

fique bem representado no site e possa ser mais divulgado. 

- Definir a participação dos municípios no Projeto Escadaria; 

R: Foi falado sobre o próximo dia 16, onde o circuito estará presente mais uma vez no 

projeto escadaria em Belo Horizonte. Alguns municípios disseram sentir muito, mas estão 

impossibilitados de comparecer desta vez, ficando os municípios de Morro da Garça, 

Corinto e Araçaí definidos como participantes com apresentações artísticas, artesanato e 

Culinária Típica. Os municípios ficaram de passar os dados de todos os participantes na 

segunda, dia 10 para o Gestor, que encaminhará as informações para a BELOTUR, 

organizadora do espaço. 

- Avaliar e aprovar o Plano de Trabalho para 2012; 
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R: O plano de trabalho do circuito para o ano de 2012, foi revisado por todos, com apenas 

algumas ressalvas, sendo aprovado logo em seguida. Ficou registrado no livro de ata que o 

circuito deveria manter-se focado em seus objetivos principais, dando passos de acordo com 

sua realidade financeira, mas que também não deixe de estar sempre em busca de algo maior 

que possa beneficiar a todos os municípios, como por exemplo, recursos para sinalização 

turística urbana, etc. 

- Definir a participação do Município de Buritizeiro no Projeto escadaria e outros do circuito até a 

quitação dos débitos; 

R: O gestor informou aos membros participantes, sobre a situação do Município de 

Buritizeiro, que está inadimplente com o circuito há vários meses. O município já recebeu 

várias visitas do Gestor e da Diretoria do circuito em apoio a eventos, assistência técnica 

entre outras, o que não é justo para com os outros municípios que veem pagando 

regularmente. Foi aprovado por todos, que o município não poderá receber benefícios do 

circuito até regularizar sua situação financeira, que trás muitos prejuízos para o circuito, não 

podendo inclusive participar do Projeto Escadaria do próximo dia 16 deste mês. 

 

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 


