
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo
Encontro entre Prefeitura e en.dades civis para  tratar da concre.zação da Cruz de 
Todos os Povos.

Local Sala de Reuniões na Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 14/07/2022, as 16,0h

Relator Gilma de Sousa



HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: 
  
A reunião contou com a participação do prefeito Gleidson, vice-prefeita Janete, representantes da Cruz de 
Todos os Povos: Angelita, José Geraldo Lucas, Geraldo e Benjamim (Dividros), representantes do CREA, 
CAU, OAB, SEBRAE, ABRASEL, SINVESD, ACID, GED, CDL, CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇãO, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, CRECI. 

Angelita nos contou a história da Cruz de Todos os Povos, a 1ª no Líbano, a 2ª no México e como a 3ª 
cruz chegou em Divinópolis. 

A estrutura da cruz hoje está com 55 metro de altura e foi erguida até a parte inferior dos braços 
horizontais. Esta etapa de construção ocorreu até outubro de 2020.  Após a finalização a cruz terá 79,80 
metros. 

Para finalizar a construção da estrutura da cruz  a equipe precisa de um aporte financeiro estimado em  
R$2.000.000,00 (2 milhões de reais). O objetivo desta reunião foi sensibilizar as entidades civis e buscar 
sugestões para concretizar este aporte. 

Geraldo nos contou que a equipe teve a doação de um imóvel com valor estimado em R$120.000,00 e 
pretendia realizar um jantar com a venda de 100 mesas, R$ 20.00,00 cada mesa, com o sorteio do imóvel 
no final do jantar. E perguntou se cada entidade poderia vender de 5 a 10 mesas. 

Os participantes da reunião disseram que este valor estava muito acima de suas capacidades de 
comercialização. Houve a sugestão de uma rifa com bilhetes a R$1.000,00. 

Em seguida a representante da OAB e o representante da ABRASEL pontuaram a necessidade de maior 
divulgação do projeto, para sensibilizar a população da cidade e ajudar na arrecadação de doações. 

O representante do CREA sugeriu a definição de um embaixador da causa,  um religioso influenciador 
digital  de renome e prestígio, para conseguir levar a mensagem espiritual da importância da cruz para 
uma grande audiência. 

A vice-prefeita Janete sugeriu organizar um bingo beneficente. A população gosta de atividades de lazer e 
se propôs a verificar a possibilidade deste evento. Também sugeriu uma reunião com os produtores de 
eventos culturais da cidade, para a realização de um grande evento por semestre, com renda direcionada 
para a construção da torre.  

José Geraldo Lucas nos informou que a cruz, após finalizada, terá um elevador panorâmico e escada 
metálica de acesso, além da iluminação noturna. A equipe precisará de recursos para a construção da 
estrutura e após, para a finalização e manutenção do monumento. 

Geraldo nos informou do passeio ciclístico até a torre, a ser realizado dia 23/07/2020 

CONCLUSÃO: 
Nesta reunião a equipe responsável pela construção da cruz nos informou a respeito do andamento da obra e 
nos falou da dificuldade em obter os recursos necessários para esta empreitada. 
O objetivo do encontro foi levantar sugestões para conseguir o recurso necessário para finalizar a estrutura 
metálica, junto às entidades civis locais. 
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