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COMUNICADO  
 

ANDAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PORTARIA A 
 

O projeto de construção da portaria “A”, que tem como Responsável Técnico o engenheiro 
civil Marcílio Augusto Neves, está em análise na Prefeitura de Nova Lima (PMNL), que já se 
manifestou favorável pela aprovação, visto que foi comprovado que a obra não está sendo 
feita dentro de área publica, argumento utilizado anteriormente pelo órgão público para o 
embargo. Segundo informações fornecidas à Aspas, o projeto ainda não foi liberado devido ao 
processo político que vem ocorrendo no município, que culminou no afastamento do cargo e 
posterior retorno por liminar do Prefeito Cássio Magnani Júnior, neste mês de abril. 
 
A Prefeitura de Nova Lima, por enquanto, liberou apenas as obras que estão sendo executadas 
e em fase de conclusão, que incluem a terraplenagem, pavimentação e proteção dos cortes e 
aterros. A PMNL tem fiscalizado constantemente o local para verificar se as obras estão dentro 
da legalidade e se não estão sendo feitas intervenções não autorizadas. 
 
Outro processo objeto dos esforços da Aspas refere-se ao remanejamento dos postes, que são 
de responsabilidade da Cemig e que interferem no sistema viário da portaria. A mudança 
desses postes está em análise final pela concessionária. 
 
Aprovado o projeto, serão iniciadas as obras do prédio da portaria, que serão de 
responsabilidade da FFR, conforme acordado e aprovado em AGE pelos associados. Com o 
terreno cedido pela empreendedora, foi possível a execução de taludes que minimizaram os 
muros de arrimo e seus respectivos custos, conforme orçamento também aprovado em AGE. 
O arrimo realizado foi calculado pelo engenheiro Geraldo Pessoa, que tem mais de 30 anos de 
experiência na profissão. 
 
Com as intervenções feitas até o momento, já foi possível perceber que a qualidade do 
trânsito melhorou muito com o alargamento da pista, possibilitando boa visibilidade a quem 
está descendo, pois antes era comum encontrar na curva com outro veículo sem condições de 
uma reação mais antecipada.  
 
Caso tenham alguma dúvida, ou necessite de mais informações sobre a obra, entre em 
contato com a Aspas pelo telefone 3547-7001 ou pelo e-mail aspas@pasargada.etc.br. 
Estamos à disposição. 
 

Atenciosamente 
 

Diretoria da Aspas 
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