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Durante a 80ª Reunião Ordinária de 2021, realizada nesta terça-feira (23), foi aprovada a Indic
ação Nº 617/2021
, de autoria do vereador Renato Zoroastro (MDB) e encaminhada às Secretarias de Meio
Ambiente e Turismo, solicitando a criação de um projeto para implantação de um roteiro de
turismo ecológico nos distritos de Ouro Preto.

Segundo o vereador autor, a indicação visa fomentar o turismo através da criação de um
roteiro que convide visitantes e a população a conhecerem o melhor da natureza do município,
além de criar possibilidades de diversificar a matriz econômica da cidade. “Sabemos que o
turismo poderia ser, de fato, muito melhor explorado. Falamos em geração de emprego
pensando em trazer empresas para cá, o que também é importante, mas precisamos criar
estratégias para diversificar nossa matriz econômica. E uma das maneiras que podemos fazer
isso é trabalhar o nosso turismo de maneira organizada. Vários setores do turismo realizam
suas ações, mas esse turismo ecológico acaba trabalhando de forma isolada”, apontou.
O vereador Naércio Ferreira (Republicanos) comentou sobre a beleza natural dos distritos, bem
como a cultura local, ressaltando o distrito de São Bartolomeu, escolhido recentemente para
disputar o título de melhor vila turística do mundo.
Para o vereador Júlio Gori (PSC), é muito importante que o turismo em Ouro Preto seja
diversificado, de modo a trazer mais opções ao turista para além do Centro Histórico.
Segundo o vereador Luiz Gonzaga do Morro (PL), presidente da Casa Legislativa, o debate
acerca da criação de roteiros de turismo ecológico em Ouro Preto é essencial para a
diversificação e desenvolvimento econômico do município. “Essa é uma alternativa eficaz para
Ouro Preto. Sabemos que nossos distritos são riquíssimos, tanto em belezas naturais, como
em atividades culturais. Temos o exemplo dos doces de São Bartolomeu, a pedra-sabão de
Santa Rita e, diversas cachoeiras”, destacou.
Outros assuntos
Também durante a Reunião, foram aprovados outros documentos solicitando melhorias
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diversas para o município.
A Indicação Nº 615/2021, de autoria do vereador Luiz Gonzaga do Morro, e encaminhada ao
Prefeito Municipal, junto à Secretaria Municipal de Obras, solicita providências para execução,
em caráter de urgência, de várias melhorias para comunidade do Quilombo, em Rodrigo Silva,
como a construção de uma ponte de concreto que dá acesso a comunidade, asfaltamento da
estrada, iluminação nos postes e um transporte escolar para as crianças.
Tendo em vista a chuva que atingiu o distritos de Ouro Preto no último mês, a Representação
Nº 402/2021
, de
autoria da vereadora Lilian França (PDT) e encaminhada à Caixa Econômica Federal, solicita
informações se houve, por parte do Executivo Municipal, ações necessárias para que as
pessoas possam sacar o FGTS em casos de desastres naturais, como o ocorrido em
Amarantina, Cachoeira do Campo e região.
Já a Representação Nº 403/2021, de autoria do vereador Naércio Ferreira, pede
esclarecimento à Empresa Vale S.A.Complexo Mina de Fábrica, para esclarecimentos sobre as
quedas das torres de segurança construídas para as obras de descaracterização das
barragens de rejeitos e da Mina Fábrica no entorno das Barragens de Forquilhas I e II.
O parlamentar solicita que seja informado o motivo pelo qual a Defesa Civil de Minas Gerais e
a Agência Nacional de Mineração (ANM), órgãos competentes e fiscalizadores, só foram
informadas no dia seguinte, com mais de 24h após as quedas das torres.
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