
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / Reunião Homenagem ao engenheiro civil e urbanista Newton dos Santos Vianna 

Local 
CREA/MG: Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG –  
Espaço Memorial da Engenharia Lourenço Baeta Neves 

Data/ Horário 13 de abril de 2022 às 14:30 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Celebração aos 100 anos de idade do engenheiro civil e urbanista Newton dos Santos Vianna, completados no dia 09 de abril 

de 2022, os Conselhos mineiros de Engenharia e Agronomia (Crea-MG) e de Arquitetura e Urbanismo (CAU-MG) entregaram-

lhe uma placa em homenagem à sua trajetória. 

 

Para tanto, breve currículo do profissional, formado pela Escola de Engenharia da (atual) UFMG, turma de 1948, o qual possui, 

também, o título de Urbanista pela Escola de Arquitetura da (atual) UFMG, obtido em 1952. Além disso possui Especialização 

na Universidade de Madson, Winsconsin, USA 1957/1958, foi Servidor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com atuação 

no setor de saneamento e abastecimento desta Capital, Departamento de Águas e Esgoto (DAE), Departamento Municipal de 

Aguas e Esgoto (DEMAE), posteriormente na Cia de Saneamento de Águas e Esgoto (COPASA), Secretário municipal de viação 

e obras (que englobava o departamento de parques e jardins), cargo no qual se aposentou e Professor do curso de 

especialização de Engenharia sanitária (que daria origem ao mestrado) da UFMG. 

 

No evento, o presidente do CREA/MG comentou sobre a importante contribuição do engenheiro civil e urbanista Newton dos 

Santos para o desenvolvimento da engenharia no estado de Minas Gerais. Posteriormente, como presidente do CAU/MG, 

ressaltei que o profissional aplicou seus conhecimentos no campo teórico, eternizados em suas publicações, em sua atuação 

como professor e na gestão pública.  

CONCLUSÃO: 
O evento prestigiou a relevante contribuição que o profissional Newton dos Santos Vianna teve no campo da Arquitetura e 
Urbanismo, bem como em áreas afins. 
 
Data 18/04/2022                                                                                            
                                                                                     Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                          Presidente CAU/MG 

 

 


		2022-05-03T16:58:21-0300
	MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668




