
Grupo Governança da Serra do Itaqueri  

Registro da reunião do dia 17/11 

 

Nessa reunião, o município de Rio Claro ofereceu uma excelente acolhida com 

coffee Break e música na chegada dos participantes. Na fala de abertura 

destacaram a riqueza da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, local 

do evento, que reúne uma das maiores plantações de eucaliptos concentradas 

do mundo. 

       



Na sequência foi apresentado, pelo Fernando do Senac, o Plano Regional de 

Turismo em fase de conclusão. (Ver link abaixo). 

Ficou decidido que o Plano Regional seria disponibilizado em tópicos, numa 

página web, para facilitar a sua leitura e onde as pessoas poderão enviar 

sugestões de correções ou outros apontamentos pelo link disponibilizado na 

mesma página. 

Fernando também apresentou um novo colaborador do Senac, Franklin de 

Piracicaba, que a partir de agora representará o Senac na Governança da Serra 

do Itaqueri. Ele será quem receberá as sugestões para o Plano Regional de 

Turismo. 

 

Na sequência Aline, presidente da Associação Serra do Itaqueri, fez uma 

apresentação sobre os resultados do 1º Delicias da Serra do Itaqueri.  

         

Nos links abaixo estão disponibilizadas as apresentações dos dados do site da 

associação com todos os dados do evento gastronômico e um relatório de 

veiculação no G1 do impacto na mídia.  

 



A pauta sobre Governança e Grupo Gestor foi tratada por Jorge Duarte 

participante da governança que reafirmou o atual desenho de gestão da RT e 

sobre a página da Governança e Grupo Gestor onde serão disponibilizadas 

todas as informações referentes ao processo de gestão da regionalização do 

turismo.  

 

 

No final da reunião avaliou-se que não haveria tempo de trabalhar com os 

grupos de projetos. Mas decidiu-se que os coordenadores darão início aos 

trabalhos.  O convite à participação dos grupos de projetos será feito pelo 

whats app Conselho Serra Itaqueri em que os coordenadores de projetos 

divulgarão data e horário das próximas reuniões. 

 

 

 

O encontro culminou com o tradicional almoço, desta vez no Restaurante Rei do 

Cupim do amigo Wendel. 

 



 

 

Links para 

1. Plano Regional de Turismo 

 

2. Relatório Site Delicias da Serra 

 

3. Relatório de Veiculação G1 

 

4. Governança e Grupo Gestor e Grupos de Projetos 

 

 

 

https://desenvolvimentolocal.com/plano-regional-de-turismo/
https://desenvolvimentolocalcom.files.wordpress.com/2022/11/relatorio-do-site-delicias-da-serra.pdf
https://desenvolvimentolocalcom.files.wordpress.com/2022/11/relatorio-de-veiculacao-g1.pdf
https://desenvolvimentolocal.com/governanca-serradoitaqueri/

