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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A reunião do grupo Gestor contou com a participação dos representantes das seguintes entidades: 
CDL, SINVESD, ABRASEL, OAB, OSB, CREA, Clube de engenharia, Sindicato dos contadores, CAU, e como convidado o sr 
Rodarte, presidente do conselho do idoso. 
 
Foi conduzida pelo presidente, sr Kildare Morato, representante da CDL. 
A CDL pretende lançar uma campanha dia primeiro de junho, chamada: Orgulho de ser divinopolitano” 
Kildare pediu que cada entidade pontuasse boas ações e falasse bem de suas áreas de atuação em Divinópolis. 
Para o fim de ano o CDL pretende negociar com a Coca-Cola para termos novamente os carros alegóricos de Natal. 
 
O sr Publio Teles, secretário de desenvolvimento econômico de Santa Rita do Sapucaí, participou online da reunião. 
Em sua apresentação ele nos contou sobre o início do desenvolvimento tecnológico da cidade e como isto acontece 
atualmente. 
Santa Rita conta com 3 incubadoras de tecnologia: - municipal, da faculdade de telecomunicação e da faculdade de 
administração. 
O objetivo é a geração de mão de obra qualificada, através do foco em educação. 
As entidades locais se uniram e o slogan é: cidade criativa é cidade feliz 
O gargalo municipal enfrentado é de infraestrutura; bons locais para a instalação de empresas, preferencialmente empresas 
de prestação de serviços, pagadoras de ISSQN. 
Santa Rita do Sapucaí tem cerca de 40.000 habitantes e a prefeitura consegue bons resultados através da continuidade 
administrativa. O prefeito atual continua os projetos dos prefeitos anteriores, em prol da cidade, e não de interesses 
particulares. 
 
Ficamos todos bem impressionados, e fomos convidados a visitar Santa Rita. 
 
Após a apresentação do sr Publio o sr Rodarte pediu a palavra e nos informou que uma entidade local que cuida de idosos 
foi fechada devido a denúncias de maus tratos. 
Ele disse que a falta de recursos é o grande problema enfrentado pelo conselho do idoso e pediu ajuda ao grupo gestor no 
trato com os políticos locais. 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
O objetivo do Kildare, com a apresentação do sr Publio, foi nos mostrar como a união de entidades locais agrega 
desenvolvimento para as cidades. 
Vou discutir com os colegas arquitetos como o CAU poderia contribuir para a campanha ORGU-LHO DE SER 
DIVINOPOLITANO. 
Uma primeira ideia seria a divulgação dos edifícios e praças tombados pelo patrimônio municipal. 
Temos a Catedral do Divino Espírito Santo, projeto do arquiteto Raffaello Berti e a praça do Santuário, projeto do arquiteto 
Aristides Salgado dos Santos. 
São dois exemplos de boa arquitetura para espaços de uso público que a maioria da população desconhece a autoria e a 
razão de serem tão bons 
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