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MOÇÃO N° 034/2021. 

Autoria : Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul 

"Moção de Apoio 
Ao Geoparque Caçapava 

Aspirante UNESCO." 

Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as); 

Os Vereadores abaixo infra signatários, membros efetivos desta Colenda 

Casa Legislativa. Após tramitação regimental, concede Moção de Apoio, ao Geoparque 

Caçapava Aspirante UNESCO. 

Justificativa: 

Justifica-se a presente moção reforçar o pedido de apoio frente à 

candidatura para Certificação como Geoparque Global da UNESCO. 

Vantagens para a comunidade: 
• Educação sobre o patrimônio cultural, intangível e natural; 

• Qualificação de profissionais da educação. 
• Engajamento da comunidade em ações coletivas e comunitárias para a melhoria da 

informação, infraestrutura e qualidade de vida da própria população do território; 

• Conservação e incentivo à diversidade cultural que resulta dos povos formadores da 

sociedade brasileira, nativos e estrangeiros. 	 • 
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• Maior conhecimento .e consequentemente maior valorização das belezas naturais, história 

e cultura por parte da comunidade local, elevando o sentimento de pertença e 

fortalecimento da cultura turística da comunidade local. 

• Divulgação do território e consequentemente da região em que está inserido. 

• Melhoria na qualidade de produtos e serviços turísticos. 

• Avanços em questões que envolvam igualdade racial, através de apoio e parceria em 

ações promovidas pela Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial de 

Caça pava do Sul - Compir. 

• Surgimento de redes de cooperação e parcerias entre empresas, entidades e sociedade 

civil, buscando alcançar objetivos em comum e melhorias para a comunidade. 

Vantagens para a economia 
• Possibilidade de contato e consultoria de empresários e empresárias, de agroindústrias e 

artesãos/ãs, com profissionais com doutorado na área de Administração, Economia, 

Contabilidade e com experiência em Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e 

Cidadania, Coordenadoria e gestão de grupos incubados na Incubadora Social da UFSM e 
participação em Empresas Juniores. 

• Incentivo a criação de produtos de identidade local e regional que enalteçam seu 

patrimônio cultural e natural para venda à turistas, habitantes ou não do território. Além de 

valorização e divulgação destes. 

• Surgimento de novos empreendimentos motivados pelo impulsionamento que o 

Geoparque gera com a divulgação e atração de visitantes. 

Vantagens para a sustentabilidade 
• Melhorias da qualidade e eficiência na coleta seletiva e de catadores de resíduos 

recicláveis, através de apoio à Associação de Catadores "Recicla Pampa". 

• Incentivo a consumo e plantio de alimentos e outros produtos orgânicos e de agricultura 

familiar; 

• Promoção e incentivo à preservação ambienta[. 
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Vantagens para ageodiversidade 

• Incentivo à visitação dos geossítios, onde, através da Educação Ambiental e de placas 

interpretativas, serão, além de apreciados, melhor conservados e conhecidos pela 

comunidade local e visitantes; 

• Visibilidade internacional através de publicações populares em sites e redes sociais, além 

das já realizadas no meio científico e acadêmico; 

• Promoção e incentivo da geoconservação. 

Vantagens para a biodiversidade 

• Geração de produtos alimentícios de espécies nativas, incentivando novos plantios e 

valorizando a biodiversidade local e regional; 

• Através da educação ambiental formal, capacitações e placas interpretativas, serãõ mais 

conhecidas valorizadas as espécies nativas do território do futuro geoparque; 

• Maior divulgação da flora e fauna nativa do bioma Pampa; 

• Maior visibilidade e proposições de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, em que 

se possa unir a conservação da biodiversidade ao usufruto geoecológico. 

O que já temos conservado e que está dentro do território: 
-Parque Municipal Natural Cascata do Salso: em tramitação para tornar-se Unidade de 

Conservação. 

-Parque Municipal Natural Pedra do Segredo. 

À apreciação dos Nobres Pares. 

Sala das Sessões General João Manoel de Lima e Silva, 23 de Junho de 2021. 
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