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PAUTA REUNIÃO 25/01/13 

- Leitura da Ata da Reunião de Morro da Garça pelo Gestor Marco André Malaquias; 

 R: A ata foi lida e aprovada por todos os presentes. 

- Palavra do novo Presidente; 

R: Após realização da Assembleia Geral, já eleito, o novo presidente Anselmo Luiz Rocha 

de Matos falou sobre sua satisfação em ser eleito presidente e poder assumir a frente dos 

trabalhos representando os municípios do Circuito. Agradeceu a confiança de todos e disse 

que fará de tudo o possível para que o circuito continue sua trajetória de crescimento. Falou 

ainda da entrada do Município de Santo Hipólito, que muito contribuirá para o 

fortalecimento do Circuito e que o município contará com total apoio e assessoria para 

desenvolver seu turismo. 

- Palavra do Reitor da Basílica de São Geraldo Padre Paulo Roberto; 

 R: O padre Paulo abençoou a todos e fez uma oração para que Deus ilumine a todos em seus 

trabalhos. 

- Parabenizar os municípios de Pirapora e Presidente Juscelino pela conquista do ICMS Turístico e 

lembrar que o recurso está disponível para todos; 

 R: O Gestor Marco André Malaquias lembrou da conquista do ICMS do turismo pelos 

municípios de Pirapora e Presidente Juscelino, parabenizando-os pelo excelente trabalho. Pediu 

empenho de todos os novos representantes e funcionários dos municípios para que no próximo ano 

tenham também a oportunidade de pleitear tal recurso. 

- Apresentar a parceria com o SENAC Curvelo e as duas palestras já confirmadas (Gestão de 

Negócio e Trabalho em Equipe) disponíveis para março para formação de turmas(26 em Curvelo, 

27 em Inimutaba, 28 em Morro da Garça e 29 em Corinto); 

 R: o Gestor informou sobre a parceria firmada com o SENAC Curvelo e sobre as primeiras 

apresentações que serão realizadas nos municípios de Curvelo, Inimutaba, Corinto e Morro da 

Garça. Pediu empenho de todos para mobilizar os artesãos no sentido de comparecer e não perder 

esta oportunidade de ganho de conhecimento. 
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- Falar sobre 5º Salão Mineiro em 15 e 16 de Março; 

R: Sobre a participação do circuito na 5ª edição do Salão Mineiro de Turismo, ficou definido 

com todos que o Circuito não participará por falta de recursos, bem como os municípios também se 

manifestaram informando ser impossível comparecer e disponibilizar transporte para a ida dos 

artesãos e representantes. 

- Aprovação da captação de R450.000,00 para o Projeto Festival Circuito Cultural Guimarães Rosa 

que terá 4 eliminatórias em (Três Marias, Curvelo, Cordisburgo e Sete Lagoas) e já conta com o 

apoio da Plantar; 

R: o Gestor informou sobre o projeto do Festival Cultural Guimarães Rosa que já conta com 

apoio da Plantar e que já estão buscando apoio de outros parceiros, informou ainda que tem outro 

projeto de R$236 mil para consultoria para as associações de artesãos dentro do circuito. 

- Discutir sobre a assinatura dos convênios para 2013 (R$7.848,72); 

 R: O Gestor solicitou a todos empenho na assinatura dos convênios, pois com os débitos de 

dois municípios referente ao ano passado a situação ficou complicada. 

- Aprovação das reuniões e do calendário; 

R: Ficou aprovado que as reuniões passarão para bimestral, pois com a troca de Prefeitos os 

municípios ainda contam com pouco recurso e pessoal. Também foi definido calendário com 

as datas, que será publicado no site do circuito em breve. 

 

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 


