
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
EXERCÍCIO: 2021 DATA: 01/06/2021 
Dados do autor do relatório:  

Nome: Maria Edwiges Sobreira Leal          Cargo: Presidente   
Documento nº: CAU nº A9600-8                 Tipo de documento: Registro CAU   

Dados da viagem: 
Evento: Promoção da cultura e do turismo de Itapecerica     Local: Itapecerica/MG  

Data de início: 27/05/2021                                                      Data de término: 29/05/2021 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
O evento teve início no dia 27 de Maio de 2021 às 18h00 no Educandário São João Batista, no qual ocorreu a Cerimônia de 

Apresentação das Associações dos Reinados, com a exibição do Documentário “Na Angola tem”. Ademais, houve a realização da 

exposição do acervo do Reinado do Rosário, para formalização, por parte do município, de pedido ao Presidente do IEPHA/MG do 

Tombamento deste importante patrimônio imaterial cultural. Posteriormente, no dia 28 de Maio de 2021 às 13h00, ocorreu no Paço 

Municipal a Recepção das Autoridades e a Inauguração da Loja de Artesanato de Itapecerica – “João Faísca”. Em seguida, realizou-

se na Escola Municipal Severo Ribeiro às 14h00 a Cerimônia de Lançamento do Plano Municipal de Turismo / Quadriênio 2021/2024; 

o anúncio dos investimentos na área da Cultura e do Turismo; a divulgação da reforma e revitalização do Centro Cultural; o anúncio 

da preservação e arranjo do Acervo Documental e Histórico do Município; a Assinatura da Ordem de Serviço para início das obras de 

construção dos Portais Turísticos nos acessos à cidade; e o lançamento do Festival de Inverno - 26ª Edição / On-line.  

A Presidente do CAU/MG participou a partir do evento realizado na Igreja Matriz de São Bento às 15h30, onde foi realizada uma visita 

às obras de restauração do Altar Sagrado Coração, seguida da assinatura do Termo de Fomento 002/2021 – Restauração da Imagem 

do Padroeiro São Bento. Posteriormente, às 16h00 na Avenida Juscelino Kubitschek, foi efetuada uma visita ao Beco dos Aflitos para 

lançamento e anúncio das obras do Projeto “Revitalização das Escadarias dos Aflitos – Uma Obra de Arte a Céu Aberto”. Adiante, no 

Morro do Cruzeiro, foi realizada uma visita às obras de construção da Capela em Honra a São Bom Jesus do Matozinhos. Encerrando 

as atividades às 17h30. No dia seguinte, 29 de maio de 2021 às 09h00, ocorreu na Comunidade Rural de Gonçalves Ferreira, reunião 

da Associação Circuito Turístico Campos das Vertentes – Integram os municípios mineiros de Itapecerica, Divinópolis, Carmo da Mata, 

Carmo do Cajuru, Carmópolis, São Francisco de Paula, Santo Antônio do Monte e Santo Antônio do Amparo e a solene apresentação 

do projeto “Restauro - Antigas Estações Ferroviárias de Gonçalves Ferreira e Aquiles Lobo”, o qual foi realizado com patrocínio do 

CAU/MG por meio de edital destinado a ações na área da preservação do patrimônio cultural. Por fim, no Paço Municipal às 12h00, 

realizou-se reunião do SECULT, por ocasião da comemoração dos 100 Anos da Semana de Arte Moderna. 

Mais informações em https://www.caumg.gov.br/projeto-restauracao-antigas-estacoes-ferroviarias-itapecerica/ 

 

Avaliação do evento: 
Excelente iniciativa pela preservação do nosso patrimônio e investimento no turismo. É fundamental que o CAU/MG continue 
prestigiando, participando e valorizando ações pela preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais, o qual conta com o importante 
trabalho dos profissionais da arquitetura e urbanismo. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
                                                                       
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 01/06/2021                                                    
                                                                             Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                Presidente do CAU/MG 
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