
 
 

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

PAUTA REUNIÃO 13/04/12 

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

R: A ata foi lida e aprovada por todos. 

- Palavra do Presidente, Jorge Patrício de Medeiros Almeida; 

R: O presidente deu as boas vindas a todos, fez a oração de costume e aproveitou para 

salientar que é importante a presença dos representantes em todas as reuniões, pois são onde 

todos recebem as informações para dar encaminhamento aos trabalhos dos circuitos. 

- Palavra do Prefeito Ricardo de Castro; 

R: O Prefeito pediu desculpas por não poder permanecer na reunião, mas tinha muitos 

compromissos agendados para o dia. Agradeceu a presença de todos, colocou a cidade a 

disposição do circuito. 

- Falar sobre a apresentação do Veículo à SETUR e sobre os possíveis projetos apoiados; 

 R: Gestor falou sobre a visita à SETUR para apresentar o carro do Circuito. Disse estar 

satisfeito com as reações e elogios recebidos pela conquista. Informou que aproveitou a reunião 

para fazer alguns pedidos, que espera sejam atendidos. 

- Comunicar sobre a realização do 4º Salão Mineiro de Turismo em BH dias 18 e 19 de maio e 

definir a participação do circuito com envio de manifestações Culturais, artesanato e culinária 

Tipica; 

 R: O Gestor informou sobre a data do Salão Mineiro de Turismo e sobre a participação do 

circuito no evento. Espera a mobilização de todos os municípios para repetir o sucesso das edições 

anteriores. Informou que foi escolhido como coordenador da Macrorregião centro norte, que 

engloba 09 circuitos e que passará novas informações sobre a organização em breve. 

- Entregar ofícios de indicação de representantes que se desligaram do município de Buritizeiro, 

Corinto e Inimutaba; 
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R: Foram entregues os ofícios com a solicitação de indicação de novos representantes para 

os municípios acima. 

- Verificar com os municípios que vão enviar documentação para pleitear o ICMS como estão os 

preparativos, lembrar aos outros para dar início ao processo para o próximo ano; 

R: Os municípios de Presidente Juscelino, Pirapora e Morro da Garça estão enviado a 

documentação para pleitear o ICMS Turístico para o ano de 2013. 

- Definir data de participação no Projeto Escadaria em 02 de setembro; 

R: A data foi aprovada por todos. 

- Divulgar a data de 05 de maio para a realização da Cavalgada ao Centro das Gerais em Corinto; 

R: O Presidente Jorge Patrício apresentou o Projeto da Cavalgada ao Centro das Gerais, que 

acontecerá no dia 05 de maio. O evento ainda contará com a apresentação do projeto de estrutura 

que ficará no espaço onde se mede o Centro Geográfico de Minas Gerais. 

- Fazer treinamento do INVITUR; 

R: O Gestor apresentou as normas para preenchimento do Inventário da oferta Turística, 

mostrando a todos a padronização exigida pela SETUR. 

- Palavra aberta aos participantes; 

 R: Não houve participação 

 

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 


