
 

Reunião Setorial III:  Turismo / Adegas (Associação de Dirigentes de Estabelecimentos 

Gastronômicos) 

Data:  09.02.2017 

Local:  Assuma Sustentabilidade, Joaquim Egídio 

Horário:  14h às 16h15 

Número de Participantes:  15 

 

Dando prosseguimento às reuniões setoriais do diagnóstico do Plano de Manejo da APA 

Campinas, a reunião com representantes do setor de turismo, estabelecimentos 

gastronômicos e comerciais seguiu a programação estabelecida entre a equipe técnica 

da Walm e representantes da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SVDS).  

 

Representando a SVDS estavam presentes: Alethea Borsari Peraro, Sueli Thomaziello e 

Ana Pellegrino. Representando a Walm estavam presentes: Laura Rocha de Castro e 

João Paulo Cavalcanti. 

 

As atividades desenvolvidas foram:  

 

a) Apresentação do Plano de Manejo da APA Campinas; 

b) Esclarecimento de dúvidas dos participantes; 

c) Dinâmica de espacialização das atividades e usos turísticos atualmente 

existentes na APA Campinas. 

 

A exemplo do que havia sido deliberado na reunião do dia 07/02, com grandes 

proprietários, os participantes da reunião setorial III comprometeram-se com a 

elaboração e envio de um documento com propostas, expectativas e demandas 

sistematizadas e dados que considerem relevantes para o diagnóstico do Plano de 

Manejo da APA Campinas. O documento será recebido pelas representantes da SVDS 

e da Walm. O prazo acordado para envio do documento é 24/02/2017.  

 

No entanto, ao contrário do que foi deliberado nas reuniões setoriais I e II, os 

participantes desta reunião não optaram por escolher os representantes para as oficinas 



 

do Plano de Manejo na reunião setorial, preferindo realizar a escolha posteriormente, 

em reunião de articulação interna. Nesse sentido, firmou-se acordo para apresentação 

dos representantes escolhidos até 10.02.2017. A Adegas indicará dois representantes 

para as oficinas. 

 

Registro Fotográfico 

 

  
Foto 1 – Esclarecimentos sobre o Plano de Manejo Foto 2 – Apresentação do Mapa da APA Campinas 

  
Foto 3 – Espacialização as atividades e usos 

turísticos do território 

Foto 4 – Espacialização as atividades e usos 

turísticos do território 

 

 

O Anexo deste documento contém a lista de presença da Reunião Setorial III.  

 




