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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

O CAU/MG foi convidado pela Prefeito Odelmo Leão para participar de uma reunião onde foi assinado o Acordo de 
Cooperação Técnica entre o município de Uberlândia e a AELO TAP - Associação das Empresas de Loteamento e 
Desenvolvimento Urbano do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.   
O acordo tem como objetivo otimizar e acelerar os processos de aprovação de projetos de novos loteamentos por parte da 
Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Uberlândia.  
Para isso, foi contratada a empresa Arquitecnica, a qual apresentou o trabalho que será desenvolvido, tendo como 
representante a Arquiteta e Urbanista Luciane Mota Virgilio. Trata-se de um trabalho de consultoria que será desenvolvido 
junto à Secretaria de Planejamento Urbano de Uberlândia e buscará por meios que facilitarão os processos de aprovação de 
projeto pelo órgão.  
Além disso, existirá a mobilização de profissionais envolvidos nesse processo para sua atualização profissional. 
 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Durante o evento, ficou claro que o CAU possui espaço importante dentro do processo apresentado.  
A arquiteta e urbanista representante da empresa contratada fez questão de destacar a importância dos conselhos no 
processo de discussão da ação. Nas capacitações e formação profissional na região, que serão fomentadas pelo acordo, 
existirá um amplo debate sobre as temáticas envolvidas, por exemplo, onde o conselho poderá atuar diretamente. 
Além disso, o CAU foi colocado à disposição da Secretária de Planejamento Urbano, através da Secretária Denise Attux. 
Para isso, encaminhamos os contatos do CAU/MG para que o conselho seja comunicado sobre as próximas etapas desse 
processo e possa estudar sua forma de atuação. 
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