
 
 

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

PAUTA REUNIÃO 15/02/12 

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

R: O Gestor justificou a ausência da Secretária e agradeceu a presença do Vice Prefeito de 

Curvelo, Henrique do Carmo Rodrigues. 

- Palavra do Presidente, Jorge Patrício de Medeiros Almeida; 

R: O presidente agradeceu a presença de todos, citou a presença do Deputado Estadual Dr. 

Viana e de seu chefe de Gabinete Licinio Dayrell Filho. Falou da parceria feita com o 

deputado para a aquisição do veículo do circuito e disse que será de grande utilidade para 

que o circuito possa dar uma maior atenção aos municípios. Agradeceu a Vereadora de 

Araçaí, Dra. Rosa por ter feito o contato inicial com o deputado e por ter participado da 

reunião no gabinete. Agradeceu de forma especial ao Gestor Marco André Malaquias, que 

vem prestando um brilhante trabalho à frente da gestão do Circuito, afirmando que o circuito 

está em outro patamar através de sua dedicação e seriedade. O Deputado Dr. Viana pediu a 

palavra e elogiou o Circuito pela organização, afirmando também que o trabalho do Gestor 

deixa orgulho o deputado por poder contribuir com os municípios. O Chefe do gabinete do 

Deputado também pediu a palavra para afirmar que o projeto só se realizou em função da 

dedicação do Gestor, que não desistiu ao longo do ano de 2011, sempre atento às 

solicitações do gabinete, além de ter papel fundamental na definição do valor cedido, que 

incialmente estava previsto em R$40.000,00, mas com as argumentações do Gestor chegou a 

R$63.000,00. 

- Palavra do Secretário de Esporte, Lazer e Turismo Francisco Gonçalves Vieira; 

R: Agradeceu a presença de todos, salientando que a presença do Dep. Dr. Viana muito 

enriquece as ações do circuito. 

- Falar sobre a oficina da FUNARTE em Curvelo dia 28 de fevereiro das 13:30 às 16hs; 

R: O Gestor comunicou que em Fevereiro será  realizada uma oficina sobre o edital da 

FUNARTE, pediu mobilização dos municípios para atingir o maior volume de pessoas da região. 
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- Apresentação dos primeiros parceiros anunciantes no site do circuito e entrega dos certificados, 

Curvel Fiat, Posto Denise e Som Car; 

R: Foram apresentados pelo Gestor, os primeiros apoiadores do Turismo Regional, através 

de parceria firmada com o Circuito que prevê anuncio no site do Circuito, apoio financeiro 

para aquisição do Veículo e Plotagem. O processo de captação de parceiros vai permitir ao 

circuito adquirir independência financeira e a possibilidade de desenvolver pequenos 

projetos independentes. 

- Entrega Solene do Veículo Oficial do Circuito pelo Dep. Dr. Viana; 

 R: O Veículo chegou à praça da Casa da Cultura dirigido pelo Gestor, acompanhado pelo 

Presidente, e foram recebidos pela Banda de Música de Corinto, fogos de artifício e muitos 

aplausos. O veículo plotado com imagens de todos os municípios foi aplaudido por se tornar uma 

obra de arte que possibilitará divulgar a identidade do Circuito e da Região por onde passar. Após o 

momento solene, todos foram convidados para um coquetel que contou com a presença do Prefeito 

que acabara de chegar de viagem a Brasília mais cedo para participar da solenidade, além de várias 

autoridades, imprensa local, comunidade, etc. 

 

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 


