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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Outros Atos

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMTUR 18 DE MARÇO 
DE 2019.

As dezenove horas e quinze minutos do dia 18 
de Março de 2019, no Centro Cultural “Esther Pires 
Novaes”, reuniram-se os membros do COMTUR e 
convidados. Em seguida o Presidente inicia a reunião 
com a leitura da pauta, conforme edital de convocação 
em Semanário Oficial de Avaré. Ato contínuo explanou-
se sobre o PLANO DIRETOR, que foi iniciado em 2012 
e não concluído. Não tem um seguimento turístico na 
cidade. A conclusão chegada é que Avaré não tem 
vocação turística, por isso a necessidade da elaboração 
do PLANO DIRETOR DE TURISMO. O Plano Diretor 
fará uma enquete junto à população para ter um norte 
do que a cidade tem a oferecer ao turista. Montando um 
trabalho com o Plano Diretor se verificará as dificuldades 
da cidade em trabalhar com o turismo. Avaré é uma 
Estância Turística de direito e precisamos trabalhar 
para que seja Estância Turística de fato. É preciso fazer 
levantamento dos locais que têm acessibilidade e dos 
que não têm, para fazer o inventário da cidade. Verificar 
o que mais o turismo traz para a cidade. Quem somos, 
para onde vamos e como chegaremos. Questionou-se 
a aprovação da verba de 2019. O COMTUR aprovou a 
utilização do recurso DADE 2019 na revitalização do Lago 
Mario E. Bannwart e Lago Bertha Bannwart. Projeto mais 
praças, Projeto Plano Diretor 100.000,00. Agora todas as 
obras estão em finalização, Calçadão do Costa Azul, o 
Camping. O Glauco está como Secretário de Turismo, 
está cobrando dos engenheiros que ganharam a licitação 
para terminar as obras, principalmente do Costa Azul e 
do Camping – Calçadão e Lanchonete do Costa Azul. 
O restaurante está cotado com aluguel de 1.500,00 e 
com 6 meses antecipação. Teve licitação da lanchonete 
do Horto Florestal. A proposta era de 1000,00/mês de 
aluguel, mas não houve interesse. O Madalena só abra 
à noite, não abre de dia, pois o turista não tem interesse. 
Prédio da Estação Ferroviária (estaçãozinha): estamos 
aguardando a desocupação para desenvolver ali mais 
um ponto turístico. Foi questionado sobre o nível da água 
da represa e explicado que a concessão viária que está 
administrando para gerar energia se comprometeu a 

subir o nível da água para mais 25% para ficar navegável. 
Devemos seguir o limite da lei. Tem alguma lei que possa 
constar no Plano Diretor e que seja exigido um nível 
navegável e mantê-lo. Mais vale o bom senso do que a 
obrigatoriedade. ABQM – 4 a 9 de abril, mas ficam até dia 
14. Quanto ao Largo São João receberemos uma verba 
parlamentar, valor de R$ 250.000,00, para restauração 
do Coreto e Fonte Luminosa e construção de novos 
banheiros. Nada mais a declarar e analisar foi encerrada 
a reunião às 20 horas e 20 minutos, a qual será assinada 
pela 1a Secretária Vilma Zanluchi e pelo Sr. Presidente 
Reinaldo Severino Souto…................

Vilma Zanluchi

Reinaldo S. Souto
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