
 
 

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

PAUTA REUNIÃO 10/02/11 

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

R: A ata foi lida pelo Gestor e aprovada por todos os presentes. A Secretária e a Vice-

secretária justificaram a ausência. 

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

R: O Presidente agradeceu a presença de todos. Lembrou da importância da participação dos 

representantes dos municípios nas reuniões do Circuito, pois assim todos mantem alinhadas 

as informações de tudo que está sendo feito pela associação e também nos municípios. 

Salientou ainda a presença de membros do COMTUR de Presidente Juscelino. 

- Estudo das propostas de adequação do Estatuto do Circuito Guimarães Rosa, com posterior 

correção dos itens; 

R: Foram apresentadas as propostas para adequação do texto do Estatuto do Circuito e 

realizadas todas as correções necessárias para o bom funcionamento da Associação, dentro 

dos parâmetros da Politica Nacional de Turismo bem como do Programa de Regionalização 

do Turismo do MTUR. Ficou definido que na próxima reunião que acontecerá em março 

será marcada a Assembleia Geral para efetuar a aprovação do novo Estatuto. 

- Verificar se o Município de Curvelo já tem o nome para indicar para ocupar o Cargo na Diretoria 

Cultural 

R: O município de Curvelo não compareceu, sendo justificada sua ausência pela 

representante Clea Geralda Fiúza. 

- Identificar quais municípios já realizaram o Convênio e os que ainda não celebraram qual o prazo 

para acontecer; 

R: Já estamos com o convênio de Inimutaba, Araçaí e Pirapora assinados, o restante já está 

em faze final de documentação, sendo que Morro da Garça ainda votará a lei com os novos 

valores, portanto deverá atrasar um pouco mais. Até o final do mês de fevereiro espera-se 

que todos já tenham finalizado os processos de assinatura. 
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- Ainda não obtivemos retorno quanto a data para reunião do Circuito com o Secretário de Estado 

de Turismo – Agostinho Patrus Filho; 

R: Segundo a SETUR informou, o Secretário ainda está em fase de transição interna do 

cargo, pediram um tempo para marcar a reunião, informando que estão sempre abertos a 

receber os representantes do Circuito. 

- Apresentar justificativa sobre o não envio do Termo de Compromisso aos municípios, conforme 

havia sido definido na ultima reunião; 

R: Foi informado pelo Gestor que, uma vez que já estamos com alguns convênios assinados 

e outros em fase final, seria uma tanto quanto indelicado enviar este Termo, devendo então 

aguardarmos para ver se algum município ficará em atraso, para aí sim enviar o Termo de 

Compromisso especificamente para aquele que atrasar. 

- Definir a data da Primeira Assembleia Geral do Circuito para definição do novo Estatuto, dentro 

do calendário já estabelecido; 

R: Ficou a ser definida na reunião de Março. 

- Momento de palavra aberta aos pressentes; 

R: Todos manifestaram grande satisfação em ter participado de momento importante para a gestão 

do Circuito como a apresentação alteração do novo Estatuto. Mostraram-se ainda dispostos a ajudar 

sempre que for preciso para o crescimento e desenvolvimento da atividade turística regional. 

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 


