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INDICAÇÃO 028/2021
AUTORA DA MATÉRIA: Andréia Aparecida da Silva

– Vereadora

Andréia Aparecida da Silva, vereadora , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve,
requer que após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em
epigrafe a seguir :
INDICO ao Prefeito Municipal, Exmº. Sr. Francisco de Paulo Freitas, que determine a
Secretaria competente estudos de idealização para um Projeto turístico no nosso cartão portal a
Pedreira localizada na sede do município.

JUSTIFICATIVA
A Justiça julgou procedente requerimento do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por
meio da 2ª Promotoria de Justiça de Manhuaçu, e determinou que o Município de Santana do
Manhuaçu adote medidas para a correta e devida proteção ao patrimônio histórico e cultural da
cidade. Diante desta determinação o município deve implantar um turismo de natureza que é
segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural,
incentivando a conservação e buscar a formação de uma consciência ambientalista através da
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas.
Com a determinação acima citada tenho sugestões e solicitação: O principal ponto turístico
nosso cartão portal é a Pedra de Santana, aqui solicito ao Excelentíssimo Prefeito com a
secretaria competente estudos para implantar um Projeto para um turismo intensificado em
nossa linda pedreira dentro das preservações ambientais.
Temos que explorar o nosso bem mais lindo, a pedreira, dentro da preservação ambiental ,
sugiro com muita humildade ao Excelentíssimo Prefeito idealizar e colocar em prática um
Projeto turístico primeiramente construção de um templo que convenha a todas as religiões para
que todos possam ir no local podendo até mesmo celebrar cultos ou missas, desde que agendado
antecipadamente, segue em anexo um modelo de um templo que acho que fica muito bom no
local.
Outras sugestões que aqui descrevo: A)Fazer um mirante no lugar estratégico da pedreira para
que as pessoas possam admirar a beleza de nossa pequena cidade e as belas montanhas mineiras
até aonde os olhos possam alcançar. B) Sugiro construir um museu para colocar tudo sobre a
história de Santana para que as futuras gerações conheçam nossa história C) Construir pelo
menos três quiosques para alimentação durante a estada no local e durante pic-nic ; d)
construção de banheiros normais e com acessibilidade. E)Que reative o vôo livre na bela pedreira
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por ser um ponto especial para esse esporte e também parapente; F) Nossa região montanhosa
tem paisagens exuberantes que favorecem a prática de esportes radicais como também o
MotoCross na subida para a pedra.
Diante das sugestões aqui sugeridas e atendendo também a determinação da justiça ao julgar
procedente o requerimento do Ministério Público por meio da 2ª Promotoria de Justiça de
Manhuaçu em que obrigue o nosso município adotar medidas para a correta e devida proteção
ao patrimônio histórico e cultural e certa da compreensão dos senhores representantes desta
Egrégia Casa Legislativa, para que proceda na aprovação unânime da presente indicação, e
posterior o atendimento do Executivo Municipal, que aqui foi sugerido, desde já agradeço.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 22 de Junho de 2021.

Andréia Aparecida da Silva
Vereadora proponente
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