
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião Reunião entre entidades e conselhos profissionais 

Local Sede FIEMG Uberlândia, SESI Gravatás. R. Nova Ponte, 500 - Jardim dos Gravatás, Uberlândia. 

Data/ Horário 28/02/2020 / 15h 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião dá continuidade ao debate iniciado em 14 de fevereiro entre FIEMG Regional Vale do Paranaíba, SINDUSCON 
TAP, ASSENG, CREA/MG e CAU/MG. 
Dando continuidade ao primeiro encontro, foi realizada uma reunião de trabalho para a discussão de estratégias para a 
atuação do grupo. 
 

1. A reunião foi coordenada pelo senhor Pedro César Spina, presidente da FIEMG Regional Vale do Paranaíba.  
2. As entidades presentes apresentaram possibilidades para os debates e ações futuras. 
2.1 Decidiu-se pela retomada do projeto “União Municipal da Construção”, podendo ter sua nomenclatura alterada para 

“União Pró-construção”, pensando na possível abrangência do projeto. 
2.2 Discutiu-se sobre o papel centralizador do profissional Arquiteto e Urbanista na construção e a importância de um 

debate abrangente sobre competências de cada profissional no mercado. 
2.3 As ações que visem a valorização profissional deverão estar pautadas em uma aproximação entre a sociedade e os 

profissionais, para que sejam fortalecidas as relações de confiança nos temas relativos à atuação dos mesmos e no 
potencial transformador da arquitetura e urbanismo e engenharia na sociedade.  

2.4 Poderão ser desenvolvidas exposições sobre a história da construção em Uberlândia, sobre projetos de arquitetura, 
urbanismo e engenharia, concurso de ideias e o desenvolvimento de propostas para o futuro da cidade.  

2.5 O projeto deverá estar ligado à formação dos novos profissionais fomentando ações que contribuam com a formação 
e formação continuada, visando proporcionar um contato direto entre os estudantes e profissionais e o mercado e as 
novas tecnologias. 

2.6 Desenvolver ações que envolvam a indústria para que o mercado seja qualificado com produtos coerentes com as 
novas demandas e exigências técnicas. 

2.7 Promover o crescimento das empresas de arquitetura e urbanismo e engenharia para se consolidem no mercado, 
pautadas no oferecimento de serviços de excelência para atendimento de uma nova indústria da construção. 

3. O Sebrae será envolvido no projeto e, em uma nova reunião, apresentará sua perspectiva sobre as ações previstas 
para que o grupo possa propor suas primeiras iniciativas para a sociedade. 

 
Ação interna: discutir sobre a possibilidade de envolvimento das entidades de arquitetura e urbanismo de Minas Gerais 
atuantes em Uberlândia para apresentá-los na próxima reunião.  
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