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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Reunião Grupo Gestor. Pauta: Eleição de novo Presidente e Vice Presidente para o Grupo Gestor. 
Para a Reunião do Grupo Gestor de Divinópolis estavam presentes as seguintes entidades:  
- Abrasel, OAB, CDL, CREA, Clube de Engenharia, CAU, Sindicato dos contadores, ACID, Sinduscon. 
Kildare Morato, o até então Presidente do grupo Gestor, realizou a abertura da reunião propondo a pauta do dia que 
seria a apresentação dos candidatos para sucedê-lo na presidência do grupo e a votação para eleição. Ele agradeceu 
o tempo que esteve a frente do grupo gestor e manifestou a importância do grupo para o desenvolvimento do 
município. Pediu as entidades participantes que sejam assíduos e que se envolvam nos movimentos do grupo para 
que a ideia do grupo gestor não acabe. 
Disse sobre a alteração da data da reunião de quinta-feira para terça-feira ou quarta-feira. Será decidido o dia. 
Kildare passou a palavra para o Eduardo, o qual manifestou que todos os membros participantes, integrantes do 
grupo gestor poderiam ser candidatos ao cargo. Mas que ele, Eduardo e alguns outros membros tinham em mente 
a sugestão do Luís Paulo Mendes represente do Crea como a opção para Presidente e que se não houvesse objeção 
ou outra candidatura ficaria Luís Paulo indicado ao cargo de Presidente. Para ser vice Presidente foi sugerido Kildare 
Morato,  na expectativa de que possa concluir alguns projetos iniciados na sua gestão. 
Como não houve nenhuma objeção ou candidato, foi eleito por unanimidade Luís Paulo para Presidente e Kildare 
Morato para vice presidente do grupo gestor para os seis meses subsequentes.  
Seguindo em sua fala, Eduardo ressaltou a importância do grupo gestor para Divinópolis e fez um chamado as 
entidades para que não deixassem o grupo gestor acabar. “Quem participa, participa voluntariamente talvez, por isto 
ele tende a ficar mais forte´. E que então, avivasse em todos a motivação para a permanência do grupo. Disse a 
importância da discussão e participação na LUOS. A necessidade de rever os o anexo III que trata das atividades 
que podem ser encaixadas no zoneamento urbano. 
Rodarte, sugeriu a criação em Divinópolis da Creche para Idosos. 
Sérgio Bebiano, manifestou o peso das 19 entidades para Divinopolis e sugeriu a criação do Conselho Econômico 
de Divinópolis. 
Alexandra, representante da Acid solicitou a palavra e manifestou que pensa que a frequência das entidades nas 
reuniões deve ser aumentada, que cabe uma visita do novo presidente as entidades para reafirmar o compromisso 
das 19 entidades com o grupo gestor. Sugeriu ainda que fosse criada alguma contribuição monetária para o grupo 
visto que sem dinheiro é difícil realizar feitos e que sempre são as mesmas entidades que contribuem. Então as 
sugestões ficaram para serem analisadas pelo grupo nas próximas reuniões.  
Luís Paulo, representante do Crea, presidente eleito, reafirmou a importância do grupo para o município e sugeriu a 
elaboração de uma lista de propostas a serem executadas para que não se perca o foco. 
Ele realizou o encerramento da reunião e ficou então eleitos presidente e vice presidente do Grupo Gestor 
Divinópolis.  



 

 

 
 
 
CONCLUSÃO: 
Foi uma reunião onde prevaleceu em todas as manifestações o desejo de que o grupo gestor cresça, seja um grupo forte e 
coeso. A eleição de Luís Paulo por ser um representante da entidade Crea, será de grande valor visto que a cidade possui 
várias demandas  no setor da construção civil, no novo código de obras, na Luos e no parcelamento do solo. 
 
 

  
 
 
Data     27 /  07   / 2022                                                  
                                                                                                          Marília Ferreira Cabral Arantes- CAU 444987  ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 

 


