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PAUTA REUNIÃO 18/07/12 

- Leitura da Ata da Reunião de Curvelo pela Secretária Cléa Geralda Fiúza; 

 R: Ata foi lida e aprovada por todos. 

- Palavra do Presidente, Jorge Patrício de Medeiros Almeida; 

R: O Presidente deu as boas vindas a todos e como de costume pediu a Deus que abençoe a 

todos para que tenhamos uma boa reunião de trabalho. Salientou a importância da 

participação dos representantes em nossas reuniões para se manterem atualizados com 

informações relevantes ao desenvolvimento do Turismo nos municípios. 

- Palavra do Secretário de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, João Alves da Fonseca Filho; 

R: A Sra. Cléa Fiuza representando o Secretário João Alves da Fonseca Filho, justificou sua 

ausência e agradeceu a todos por terem comparecido a esta reunião em Curvelo. 

- Marcar data para realização da Assembleia Geral Ordinária, para agosto em Araçaí com os 

seguintes temas; 

• Aprovação dos ajustes de convênio; 

• Aprovação da data de Eleição e Posse das Diretorias para Janeiro; 

• Aprovação das contas do Primeiro semestre de 2012; 

R: A data foi marcada para o dia 03/08 e posteriormente redefinida para 10/08 em função 

das férias do Gestor que vão do dia 23/08 ao dia 10/08. Acrescentou-se à pauta da Assembleia o 

tópico: 

• Definição sobre situação do município de Buritizeiro, exclusão da Associação por falta de 

pagamento; 

- Definir valores de convênios a serem apresentados na Assembleia, para o próximo quadriênio; 

R: Foi apresentado pelo Gestor a proposta de reajusto para quatro anos, para ser analisada, 

sendo defendida a ideia de que ficaria mais fácil para todos a celebração dos convênios, 
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entretanto foi aprovado que será apresentado apenas o reajuste para o ano de 2013 para 

aprovação na Assembleia; 

- Apresentar situação do município de Buritizeiro e colocar em aprovação o envio de ofício com 

data limite para resolução ou exclusão do município; 

 R: Foi falado sobre a situação do município de Buritizeiro, sendo incluído na pauta da 

Assembleia para discução, sendo ainda enviado a través de ofício dentro do edital de convocação 

para todos os municípios. 

- Apresentar o Decreto e regulamentação sobre a Renovação da Certificação do Circuito por parte 

da SETUR e cobrar retorno sobre, inventário, calendário de eventos e postos de informação; 

R: O Gestor apresentou o decreto que trata da Renovação do Certificado dos Circuitos por 

dois anos, solicitando a todos atenção quanto ao cumprimento do que determina o referido 

decreto. 

- Apresentar o Projeto do Portal do Turismo de Minas e falar sobre agendamento de visitas aos 

empreendimentos nos municípios; 

 R: O Gestor apresentou o projeto do Portal do Turismo, e ficou de agendar uma visita a cada 

município para tratar diretamente com os empresários sobre a inserção dos dados no Porta de 

comercialização do Turismo Mineiro. 

- Estudo e elaboração do Planejamento Estratégico e Plano de Trabalho do Circuito; 

 R: Foi dado início aos trabalhos de elaboração do Planejamento Estratégico do Circuito para 

os próximos 4 anos, em cumprimento à regulamentação da SETUR. 

- Próxima reunião do Circuito será em Araçaí em substituição à data de Corinto e terá a realização 

da Assembleia Geral Ordinária; 

 R: A data ficou marcada para 10/08, que já havia sido aprovada no calendário anual. 

Marco André O. Martins Malaquias 

Turismólogo / Gestor 


