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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “Parque Nacional da Cebola Prefeito Gervásio José Maciel”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:

Prefeitura Municipal de Ituporanga

Rua: Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Raulino Kretzer

Ano de Construção: 1985

Endereço de Localização do Imóvel: 

Localidade de Cerro Negro a 7 km do Centro as margens da SC-302 sentido Florianópolis.

Importância do Imóvel para a Coletividade: 

Palco dos maiores eventos realizados no Município tanto no nível cultural – educacional e turístico. 
Possui uma ampla e bem estruturada área de camping – lazer e uma lagoa para esportes e pesca.

Breve Histórico do Imóvel:

Com a oficialização da Festa da Cebola como exposição Nacional o então Prefeito Gervásio Maciel 
Desapropriou as terras de Alodir Bezzera e Família Koerich, onde começou a levantar o primeiro 
pavilhão para a festa. O parque, ano a ano, vem sofrendo mudanças em suas construções e melhorias 
em suas estruturas geral 

Uso Original do Imóvel:

Antes da apropriação as terras eram ocupadas com pastagens  para a criação de gado das Famílias 
Bezzera e Koerich.

Uso Atual do Imóvel:

“Parque de Exposições” – com camping, restaurantes, lanchonetes, pavilhão de exposições, espaços 
comerciais e uma mega arena para shows e eventos.
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Proposta de Uso para o Imóvel: Continuar sendo o palco da Festa Nacional da Cebola e tornar o 
local sempre mais convidativo ao lazer.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:

Muito bom – passando por constantes melhorias e inovações.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

Passou por varias melhorias no decorrer das festas e conta com uma estrutura muito boa. Esta sendo 
construída uma arena multiuso para grandes eventos e shows. A parte de camping também sofreu 
melhorias (banheiros, churrasqueiras, arborização).

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Possui  a  maior  arena  multiuso da  região.  Sua estrutura  é  maravilhosa  e  esta  construída em sua 
primeira  etapa.  Possui  anexo:  “Clube  do  Cavalo”,  onde  são  realizados  competições  de  laço.  O 
referido Clube possui parque de diversões, campo de futebol e área para camping, alem de algumas 
casa particulares.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Cristina Vandresen 

Data de Preenchimento do Formulário: 10/03/2006
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ANEXO I
PARQUE NACIONAL DA CEBOLA 

PREFEITO GERVÁSIO JOSÉ MACIEL
No ano de 1974, tendo como principais idealizadores o exator Etevaldo Ciro Thiesen,  e o Deputado 

Gervásio José Maciel, na época Secretário Municipal do Prefeito Antônio Vandresen, falecido, foi realizada na 
praça Freio Gabriel a primeira Exposição Catarinense da Cebola – EXPONACE. O Presidente da primeira festa 
foi o Sr.  Léo Muller.

A segunda e a terceira festa também foram realizadas na Praça da Igreja Matriz, tendo como presidentes 
Djalma Guimarães e Gervásio José Maciel, respectivamente e aconteceram nos anos de 1977 e 1979.

Já a 4ª EXPONACE, o então Prefeito Léo Muller, entusiasmado com o sucesso das primeiras festas 
edificou o Pavilhão de Exposições, com 1.700 m², junto a Rodoviária Germano Muller, que serviria também para 
prática de esportes e instalação de uma feira livre. Isso aconteceu em 1982, e a festa foi administrada pelo 
engenheiro Agrônomo Vilson Fagundes.

 Com a oficialização da festa da cebola, como Exposição Nacional, e a decisão de realizar a primeira 
EXPONACE, administração municipal que tinha como chefe do Executivo, Gervásio José Maciel se lançou na 
construção do atual Parque de Exposição do Cerro Negro, criando um espaço em condições de abrigar grandes 
eventos.

Criado em 1985, pelo então Prefeito Gervásio José Maciel, com a finalidade de tornar-se sede para 
grandes eventos, principalmente a Festa Nacional da Cebola, que até então era realizada no Centro da Cidade em 
locais improvisados. 

O Parque hoje serve de principal atrativo turístico do Município, quando na realização de eventos ou 
aos finais de semana, quando, parte da infraestrutura é utilizada por diversas pessoas do Município e turistas de 
todo país.

Desde a primeira festa, o sucesso tem sido contínuo, elevando e divulgando o nome de Ituporanga, 
como Capital Nacional da Cebola em todo Brasil.
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