
RELATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO CAU/MG EM ENTIDADE 

03/2015 – 3ª Reunião ordinária/2015 

- ENTIDADE: COMUSA – Conselho Municipal de Saneamento – BH 

- DATA: 24/03/2015. 

- HORÁRIO:  9:00h. ás 12:00h. 

- LOCAL: AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SMMA- Av. Afonso Pena, 4000/7° andar, 

Mangabeiras - BH. 

- REPRESENTANTES DO CAU/MG: 

- Arq. Urb.  Antônio Henrique Villela Alves  

 

 

PAUTA:  

1. Apresentação, pela SUDECAP,  dos projetos de Saneamento Integrado das bacias hidrográficas dos córregos 
Embira e Fazenda Velha. 

 

O Conselheiro e Secretário Executivo do COMUSA, Ricardo de Miranda Aroeira, após verificar o quorum, iniciou a 

reunião passando a palavra ao Engº Marcos Ferreira de Souza, da SUDECAP, para apresentação prevista dos 

projetos de Saneamento Integrado das bacias hidrográficas dos córregos Embira e Fazenda Velha. 

Segundo o Sr. Marcos, os projetos executivos de Embira e Fazenda Velha estão sendo elaborados visando buscar 

recursos junto ao governo federal.  Para o Córrego do Cercadinho a previsão de conclusão dos projetos executivos 

é para o final do ano 2015. 

As áreas apresentadas estão em condições precárias, com presença de grandes volumes de lixo, esgoto lançado 

diretamente nos cursos d’água, desmoronamento de margens e a ocorrência de enchentes e alagamentos.  

Nesses projetos é possível verificar a aplicação de técnicas avançadas de recuperação das calhas dos cursos 

d’água em fundo de vale, com sistema de enrocamento argamassado, contenção de margens dos córregos e a 

criação de praças em áreas remanescentes visando o lazer e a qualidade ambiental dessas áreas, hoje 

degradadas.    

Outro ponto relatado é sobre a remoção de população que vive nessas áreas sem boas condições de saneamento 

e com riscos de contaminação e enchentes. Para isso esse projeto prevê a instalação dessa população para 

terrenos próximos, em conjuntos habitacionais a serem edificados, oferecendo melhores condições de vida e 

conforto a comunidade.   

Sendo esse o resumo da reunião, 

 

Atenciosamente, 

 

 Antonio Henrique Villela Alves 

Arquiteto e Urbanista, CAU/MG: A13809-6 

24/03/2015. 


