
 
 
Procedimentos para conquista de vias dentro dos limites do PESET - PESET 

1. Receber, via e-mail administrador@parqueserradatiririca.org, o comunicado de 

solicitação de abertura de via; 

Se for setor VERDE: 

a) Responder o e-mail do conquistador, encaminhando o Código de Ética e o Plano de 

Setorização, informando que ao final da conquista, este deve encaminhar o croqui da 

via ao Parque, bem como as informações relevantes, como acesso, etc. 

b) O parque informa ao GT Montanhismo (gt-montanhismo@googlegroups.com) para 

fim de atualização do Plano de Setorização.  

Se for setor VERMELHO: 

a) O Parque encaminha um formulário que deverá ser preenchido pelo conquistador, 

juntamente com o Código de Ética e o Plano de Setorização, informando, ainda, que 

terá o prazo de até 30 dias, contados a partir da entrega das informações pelo 

conquistador, para informar a autorização ou não da conquista; 

b) Após receber a resposta do conquistador, o Parque deverá encaminhar as informações 

para o GT Montanhismo (gt-montanhismo@googlegroups.com), indicando o prazo 

para resposta; 

c) Após receber a decisão do GT Montanhismo, o Parque faz a análise das respostas e dá 

o parecer favorável ou não; 

d) O Parque comunica ao conquistador sua decisão, informando, também ao GT 

Montanhismo. 

 

Procedimentos para conquista de vias dentro dos limites do PESET – GT MONTANHISMO 

Se for setor VERDE: 

a) O GT Montanhismo receberá do Parque o comunicado de que haverá uma conquista 

em um setor VERDE e aguardará o envio do croqui ao final, a fim de atualizar o Plano 

de Setorização; 

Se for setor VERMELHO: 

a) O GT Montanhismo receberá do Parque o formulário de abertura de vias e todas as 

informações relevantes da conquista através do gt-montanhismo@googlegroups.com; 

b) Os membros do GT Montanhismo analisarão as informações e darão seu parecer, 

favorável ou não, sobre a conquista; 

c) Caso favorável, o GT Montanhismo aguardará as informações da via conquistada, a fim 

de atualizar o Plano de Setorização. 
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