
Grupo Gestor da RT Serra do Itaqueri 

Registro da reunião dia 20/10/2022 

Pauta 

1. Esclarecimento da proposta de criação do Grupo Gestor 

2. Apresentação do novo Mapa da Serra  

3. Solicitação do município de Dourado 

4. Apresentação do material das Diretrizes e Projetos do Plano Regional de 

Turismo 

5. Definição de prioridades e ativação dos grupos de trabalho 

 

Resumo e deliberações 

 

1. Foi apresentada a proposta Governança e Grupo Gestor que 

organiza os trabalhos em: Grupo Gestor que avalia o planejamento e 

define prioridades, dirime dúvidas e toma decisões. O Grupo Governança 

– todos os participantes – valida as deliberações do Grupo Gestor e 

finalmente os Grupos de Projetos que elaboram e gerenciam a execução 

das ações e projetos priorizados e validados. 

 

A figura 1 retrata o modelo proposto 

 

 

 
Figura 1 - Elaborado por Jorge Duarte 

  



2. Foi apresentado o novo Mapa da Serra, vide abaixo: 

 

 

 
 

 



 

Foi esclarecido pelo Sergio Estevez que quem imprimir poderá inserir o seu logo 

na parte de baixo, no lado esquerdo (em branco) 

Acessar o arquivo no ítem Documentos da página web. 

 

Foi pontuado da importância dos municípios ou mesmo iniciativa privada 

providenciar impressões para que possam ser distribuídas nos eventos. Foi 

citado que o eventos em que a Secretaria de estado participa e abre espaço 

para municípios e regiões turística mobilizam até 20 mil pessoas e pode ser 

uma oportunidade divulgar a RT. 

 

3. O município de Dourado fez solicitação, por e-mail, ao Interlocutor da 

RT e Secretário de Águas de São Pedro, Cesar Siboldi, para o município 

ingressar na RT Serra do Itaqueri. Foram realizadas ponderações, de 

um lado que é um município que tem uma gestão atual focada para o 

desenvolvimento do turismo e que em pouco tempo poderá tornar-se um 

destino atrativo. Por outro lado, se pontuou a necessidade de sermos 

criteriosos na avaliação e o Cesar apresentou os critérios que a 

Governança definiu em 2021 (ver arquivo no ítem Documentos desta 

página). Novas sugestões foram apresentadas a esse documento que 

norteará a avaliação desse ou outro município que pleiteie participar da 

nossa região turística. 

Deliberou-se que:  

- O município será convidado a participar das reuniões de governança e 

a ter representação no Grupo Gestor. 

- O município deverá cumprir todos os critérios definidos pela 

Governança. 

- A nova avaliação e decisão de entrada ou não à RT será realizada após 

um período de seis meses. 

 

 

4. Apresentação material das Diretrizes e Projetos do Plano Regional de 

Turismo 

 

Diretrizes estratégicas  
 

 

 



 
 

Priorização dos Projetos  
 

Os projetos tiveram uma pequena alteração de priorização. Também se 

esclareceu que o Festival Gastronômico é o evento que era realizado como 

Feira de Gastronomia e que será redesenhado com foco na economia criativa. 

E, o evento Delicias da Serra é evento conduzido pela Associação Serra do 

Itaqueri que teve a sua primeira versão em 2022 e que a partir de agora torna-

se um Programa da RT.  

 

Projetos da Serra do Itaqueri definidos no PRT Prioridade 

1. Festival Gastronômico  60 

2. Circuito ciclístico 17 

3. Arte e cultura no Turismo 9 

4. Exposição itinerante 7 

5. Roteiros Turísticos 5 

6. Vídeo institucional  27 

7. Divulgação nas redes sociais  15 

8. Manutenção do site  11 

9. Press Trip 7 

10. Criar sinalização padronizada em parceria com a 
Eixo 

6 

 

Projetos definidos como prioritários 
da Serra do Itaqueri 

Participantes dos projetos 

1. Festival Gastronômico  (Redesenhar com foco na 
economia criativa) Tito, Juliana, 
Rogeria, Wendel 

2. Circuito ciclístico  Geraldo - Aline 

3. Arte e cultura no Turismo  Sergio - Jorge 

4. Exposição itinerante Wendel – Aline 

5. Roteiros Turísticos Fernando, Wendel Aline, Fabiana 

•Aprimorar a oferta 
conjunta do destino Serra 

do Itaqueri 

Oferta 
Turística:

•Ampliar a comunicação 
interna e externa da Serra 

do Itaqueri 
Comunicação

•Melhorar a infraestrutura 
de sinalização da Serra do 

Itaqueri 
Infraestrutura



Dos projetos, acima, prioritários foram estabelecidos coordenadores (em negrito) e 

participantes que se inscreveram. É aconselhável que cada grupo tenha um mínimo de 

4 pessoas, mas que possa atuar com até 6.  

OBSERVAÇÃO: Dessa foram solicita-se aos participantes da Governança que se 

candidatem a participar do projeto que mais se identifica ou acredita que pode 

colaborar. 

Para isso entrar em contato com o coordenador do grupo ou envie a sua sugestão no 

link Pergunte ou Comente o que desejar  

 

Projetos prioritários pendentes. Aguardando alguém assumir. 

1. Vídeo institucional  27 

2. Divulgação nas redes sociais  15 

3. Manutenção do site  11 

4. Press Trip 7 

5. Criar sinalização padronizada em parceria com a 
Eixo 

6 

 

Programa 
1. Delicias da Serra - ASI Evento gastronômico anual 

 
 

 

Municípios participantes da reunião: Representantes do setor público e 

privado das cidades de: Águas de São Pedro, Analândia, Brotas, Charqueada, 

Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Limeira, Piracicaba, São Carlos, Rio Claro, São 

Pedro e Torrinha. 


