
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
20ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Uberlândia – CODEN 
Uberlândia 2100.  

 

Local FIEMG Uberlândia - Av. João Naves de Ávila, 206 - Centro, Uberlândia - MG  
 

Data/ Horário   08/05/2019 / 9h 

Relator   Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

 Pauta:  
1. Abertura; 
2. Vitor de Mendonça – Desafios e oportunidade para atração de investimento em MG; 
3. Painel: Vitor Mendonça e CODEN – Projetos para o desenvolvimento de Uberlândia; 
4. Debate, Dúvidas e Encerramento 

 
 

 
Manoel Vitor de Mendonça Filho é o atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. 
Uberlândia foi a primeira cidade do interior visitada pelo secretário durante a atual gestão do governo do estado e o CODEN 
o recebeu para uma apresentação onde foram apresentados dados sobre ações do atual governo e características da atual 
gestão econômica do estado. Segundo o secretário, o momento está sendo de revisão nos gastos públicos e de construção 
de estratégias para atração de investimentos, ampliando os canais de contato com os investidores. Além disso, existem 
projetos para algumas privatizações. 
Durante o painel que tratou sobre os projetos para o desenvolvimento de Uberlândia, foram apresentados três aspectos 
relevantes para o desenvolvimento do município, foram eles: a importância na conclusão das obras do anel viário sul; o 
projeto pioneiro de Telemedicina desenvolvido em Uberlândia que tem atingido importantes resultados e que poderia ser 
utilizado junto ao governo do estado como instrumento para melhoria na saúde; e uma discussão sobre a necessidade de 
revisão nas tributações em Minas Gerais, uma vez que o formato atual tem afastado investidores e ampliado a disputa 
entre os estados, principalmente em regiões como o Triângulo Mineiro e Uberlândia, como grande centro atacadista do 
país, onde existem relações comerciais com diversos estados.  
Ao final da reunião, foi entregue uma carta assinada pelos conselheiros do CODEN, com diversas reivindicações, entre 
elas: conclusão do anel viário sul, debate sobre a guerra fiscal com São Paulo e Goiás, desenvolvimento do Pólo 
Tecnológico de Uberlândia, ampliação do Aeroporto de Uberlândia, finalização das obras do Hospital Universitário, 
duplicação da BR 452 (Uberlândia – Araxá – Belo Horizonte), duplicação da Rodovia MG457 (Uberlândia – Prata), 
duplicação do Anel Viário Norte, conclusão do Gasoduto, duplicação da BR 365 (Uberlândia – Montes Claros). 
   
Proposta de encaminhamento: planejar ação junto ao governo do estado para apresentar a atuação do CAU/MG, bem 
como as atribuições dos profissionais Arquitetos e Urbanistas, uma vez que suas atribuições estão intimamente ligadas ao 
desenvolvimento econômico, urbano e regional, que são importantes pautas para Minas Gerais. 

 
 

  
 

 
Data 23/05/2019                                                                    __________________________________________ 
                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 

 


