
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO-CET DE 2018 

 

Aos 23 dias do mês de agosto de 2018, na sala Guarani do Hotel Deville Prime em Campo 

Grande/MS, reuniram-se os representantes do Conselho Estadual de Turismo-CET, devidamente 

documentados como titular e/ou suplentes, para participarem da 1ª Reunião Ordinária do 

conselho. O Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno 

Wendling, em nome do Governo do Estado, fez a abertura dos trabalhos dando boas-vindas a 

todos e dizendo sobre o momento muito especial da gestão de turismo do estado, um momento 

que era aguardado por grande parte das pessoas aqui presentes, relembra que uma das 

estratégicas era de fato instituir uma política pública de estado, e quando chegou na Fundação 

sabia que existia um conselho criado por um decreto, que não tinha uma lei amparando esse 

decreto. Diz que o desafio maior é que o Conselho vire referência em termos de Governança 

estadual. Em seguida, o sr. Bruno Wendling, proferiu a leitura do Leitura do Decreto de criação 

do CET, n.º 15.064/2018 e, ao final, disse que tudo que estava no decreto anterior deixa de ter 

validade. Pergunta se alguém quer fazer algum comentário inicial, ou possuí dúvidas em relação 

ao decreto, antes da gente entrar na parte central, que é a eleição da presidência e vice-

presidência? Bom, entramos então na questão central, que estamos aqui, para além de dar 

formalidade nessa primeira reunião ordinária do conselho, é de fato eleger agora a presidência 

e vice-presidência e a secretaria executiva. Que é o formato básico para começar a trabalhar o 

conselho. Surgem algumas dúvidas de posse e mandato e Bruno explica que tudo será 

trabalhado e colocado no Regimento interno. Bom, a Fundação de Turismo, abre mão agora de 

concorrer ao cargo da Presidência e da Vice-Presidência e como sugestão de assumir a secretaria 

executiva. Por ter a estrutura que dá condições para que todos possam trabalhar. Deixa a equipe 

a disposição do conselho, para fornecer informações. A eleição vai ser bem objetiva. Primeiro 

veremos se existem pessoas que queiram ocupar essa Presidência e Vice-Presidência, de forma 

espontânea. Havendo só duas pessoas, a escolha é por aclamação, se tiver mais pessoas 

querendo disputar, votamos na hora, simples, só erguer a mão, não precisa ser voto secreto. E 

a gente vota tranquilamente. Vamos saber quem deseja ser Presidente ou Vice-Presidente, se 

alguma chapa já foi formada? Marcelo Mesquita: Eu desejo assumir a presidência. Rodrigo 

Coinete:  Nós (Rodrigo e Marcelo) já havíamos conversado e eu me coloco a disposição para ser 

Vice-Presidente. Claro que se alguém quiser, eu abro mão de concorrer. Porém o intuito é 

colaborar. Bruno: Mas alguém deseja? Não temos mais nenhum interessado, então não 

havendo objeções podemos considerar essa chapa eleita por aclamação! Foram eleitos o sr. 

Marcelo Mesquita, representante da ABIH/MS para Presidente e o sr. Rodrigo Coinete para Vice-

presidente. Apenas para complementar, o mandato dura 2 anos, definiremos no regimento 

interno como será o processo de troca, substituição e nova eleição. Marcelo Mesquita: Eu pensei 

bem, já estou tendo um pouco de experiência com o Conselho Municipal de Turismo. E eu achei 

bastante interessante o modelo, apropriado, por isso que eu estou me propondo a exercer nesse 

papel. Vou fazer um sacrifício, tenho que ser sincero, porque o negócio também dá trabalho, 

que é hoteleiro sabe disso, dá trabalho mesmo, mas, se a gente não tiver inserido isso aqui, no 

nosso ganha pão, na nossa atividade, depende basicamente de fluxo de turista, seja ele de 

negócios, de lazer, de eventos. Rodrigo Coinete: Vou repetir um pouco com outras palavras o 

que o Marcelo falou, que é exatamente isso eu não canso de parabenizar o Bruno pelo excelente 

trabalho que ele fez nesse pouco mais de um ano na frente da Fundação de Turismo, que você 



está realmente estruturando a política de Turismo do estado de MS e nós empresários, nós do 

trade turístico, nós somos os fiéis depositários da agenda de promoção do turismo no estado. 

Bruno: Excelente, sucesso na gestão de vocês. Bruno: Alguns dos conselheiros deseja falar 

alguma coisa? Vamos fazer um encaminhamento final bem rápido, para nossa próxima reunião. 

Rodrigo Maia: Eu quero colocar o SEBRAE a disposição do Presidente e Vice-Presidente dizer do 

nosso entusiasmo em trabalhar de forma coordenada, de forma integrada com vocês, temos 

uma proposta já de projetos para 2019 e 2020, onde a gente inclui essa apresentação, isso da 

pauta de Vocês, desejar que Deus abençoe o mandato de vocês, e que vocês podem contar com 

a gente. 

Melissa Tamaciro: Eu queria falar rapidinho assim, que, eu acho que todo mundo está aqui, 

porque está acreditando nessa formação do Conselho, mas que mais do que nunca, como 

importante é importante o trabalho e a questão de não faltar, não ter um calendário fixo 

incluindo muita segregação entre interior, porque a gente tem identificado essas vocações 

muito determinadas para cada público nosso. E tem tido muita oportunidade de trabalhar junto, 

a gente não consegue captar para nós essa oportunidade. Aí eu quero fazer um adendo, o 

Rodrigo fez um trabalho excelente com relação ao Convention Bureau, o Marcelo está num 

trabalho excelente no CONTUR, que são dois equilíbrios muito fortes no sentido de ter a capital 

e ter o interior do estado representado, mas acho que isso é simbólico para mostrar que a gente 

tem que trabalhar os 4 cantos do estado. Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir 

trazer novos turistas. 

Debora Fittipaldi:  quero colocar a Academia e falar que tanta instituição quanto universidade, 

e acredito que a Universidade Federal também faça isso, quero colocar a academia a disposição 

porque é necessário um conhecimento técnico e cientifico para o desenvolvimento do turismo, 

da validação, da importância do turismólogo, então a UEMS está à disposição para o que 

precisar, principalmente nas questões cientificas.  

Jordana Duenha: Também quero colocar o SENAC a disposição desse conselho, do Presidente e 

do Vice-Presidente, a gente acabou de inaugurar unidade especializada nesse segmento, e a 

gente quer muito poder, desde sempre, e quem sabe agora pode ser um espaço promissor para 

isso, onde a gente possa construir uma política estadual de qualificação, precisa muito de gente 

preparada e a experiência ... o ser humano nesse processo. E acho que se a gente fizer um 

trabalho coletivo de construção, de qual a demanda estruturada, como o SENAC pode participar 

desse atendimento, desse apoio, desse assessoramento, eu acredito que temos uma excelente 

oportunidade, sempre o estado tem uma governança que conversa, o trade turístico está 

sempre em diálogo, a gente tem várias instancias de governança e acho que a gente tem a 

oportunidade de fazer um trabalho diferenciado. Queremos acreditar que essa instancia pode 

ser o espaço para fazer essa construção coletiva. Mais uma vez coloco o SENAC a disposição. 

Guilherme Poli: Primeiro obrigado Bruno, por levar nosso estado por um caminho mais técnico, 

e apontar um norte para nós, eu não fazia ideia dessas coisas, além de cuidar de Hotel, mas eu 

também penso, lógico a gente sempre o pensamento, eu acho que o sucesso de Bonito hoje é 

devido a um associativismo na cidade. E coloco a Atratur a disposição. 



Ney Gonçalves: Também quero colocar a ABAV a disposição, até mesmo porque as agencias tem 

um lugar muito fundamental, pois são as agencias, muitas delas, principalmente as que 

trabalham com receptivo, que fazem promoção e divulgação do destino, que recebem o turista 

aqui no estado e que distribui para todas as regiões, então a ABAV está também a disposição. 

Thais Barbosa:  gostaria de colocar o Imassul a disposição, e gostaria de dizer também que eu 

acho, que nós temos a missão de não tornar o meio ambiente, e a questão ambiental um 

empecilho para o desenvolvimento do turismo, e o meu suplente é o Leonardo Costa, que é um 

turismólogo, então está tranquilo. Outra coisa é em relação ao nosso auditório. Nós temos um 

auditório que está à disposição. 

Carlos Iracy: Bom gente, eu acho que , acho não, tenho certeza que o Marcelo conduziu, ainda 

está conduzindo a presidência do Contur nosso, o Contur estava em cinzas, a gente assoprou as 

brasas que estavam ali, e começou a voltar de novo, foi uma equipe toda que se uniu, a gente 

hoje tem aprovado o plano municipal de turismo, com colaboração do Sebrae, com as 

universidades, e esse plano está começando a dar frutos, a gente viu o resultado ontem na 

mostra de turismo, penso que a melhor escolha foi o Marcelo, eu sei que ele vai ter dor de 

cabeça, vai ter o peso de unir todos, mas estamos em bons caminhos. 

Zé Correia: Queremos agradecer essa oportunidade, nós somos 10 municípios, e dizer que nós 

vamos surpreender, nós estamos nos preparando para surpreender, sobre o comando dessa 

mulher maravilhosa que está conduzindo esse trabalho. A nossa região traz o novo, o 

inesperado, vamos dizer assim. Nós já temos o plano de marketing adiantado, a legalização da 

nossa associação, vamos bater o martelo em Corguinho dia 28, então para nós é um prazer 

participar desse conselho, que com certeza hoje, é um divisor de águas no estado do MS. 

Obrigado. 

Wellington: Também queria coloca nossa associação a disposição e auxiliar com as informações 

técnicas necessárias. Para quem não nos conhece, nossa região fica na região de Coxim, a antiga 

Rota Norte, tem um brilhante trabalho e inciativa de fazer concretizar o sonho da nossa região 

toda que é esquecida, e que agora está tendo formalização jurídica, em uma entidade 

representativa da nossa região. A gente sempre lutou por isso, estamos em via de formalização, 

e esperamos que nessa nova fase o nosso turismo encontre novos caminhos. E gostaria de 

parabenizar a todos por terem usado seu tempo para vir aqui e trabalhar em prol das nossas 

atividades. Obrigado 

Bruno Wendling: Temos uma data em setembro e vamos confirmar com vocês. A próxima 

reunião é para o Regimento interno. Encaminharemos para vocês nos próximos dias a sugestão 

do esqueleto. Temos uma proposta de reunião em 5 de setembro. 

Marcelo: Eu acho que regimento interno é importante, mas paralelo a isso, eu sei que nesse um 

ano e meio que você está à frente da FUNDTUR, você já desenhou um planejamento estratégico. 

E nós queremos saber, poder ajudar nesse sentido. 

Obrigado a todos, a próxima reunião será conduzida pelo presidente, e eu acho que teremos um 

belo conselho.  



E nada mais sendo tratado, o sr. Marcelo Mesquita, presidente do CET, pede a mim, Geancarlo 

Merighi (FUNDTUR/MS), que lavre a presente ata a qual é aprovada pelos membros do conselho 

e assinada pelo Presidente. Os demais membros assinam em lista de presença. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                           



ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE 2018 

 

 

Aos 13 (treze), dias do mês de setembro de 2018, foi realizada no Hall de Vidro do Sebrae/MS, 

a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul (CET-MS), para 

tratar das seguintes pautas: 1)Abertura; 2) Aprovação da Ata da reunião Ordinária de 

23/08/2018; 3) Apresentação dos dados produzidos pelo Observatório de Turismo de Mato 

Grosso do Sul; 4) Apresentação do planejamento da Fundtur/MS; 5) Leitura e alinhamento sobre 

a proposta de Regimento Interno; e 6) Assuntos diversos. Estiveram presentes na reunião, 

representadas pelos seus conselheiros suplentes e/ou titulares as seguintes entidades: 

SEMAGRO, FUNDTUR/MS, IMASUL, UEMS, SEBRAE/MS, UFMS, FECOMÉRCIO, ABIH/MS, 

ABAV/MS, ABRASEL/MS, SINGTUR/MS, CAMPO GRANDE DESTINATION e ACEPAN. O presidente 

do CET-MS, Sr. Marcelo Mesquita, deu boas-vindas aos participantes e deu seguimento a pauta 

dos dias com a aprovação da Ata da reunião de 23/08/2018, a qual foi aprovada pelos 

participantes. Em seguida foi dada a palavra a Prof. Dra. Daniela Sotilli, coordenadora do 

Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul (OBSERVATURMS), a qual apresentou o 

Observatório falando de sua instalação e destacando as atividades previa realizadas para tal, o 

desdobramento dos trabalhos realizados, a contratação de equipe técnica e a recente criação 

de um novo setor estratégico dento do observatório. Destacou também as pesquisas realizadas 

como os boletins trimestrais e mensais, a pesquisa em andamento do perfil dos turistas com 

base nas agências de viagens e o fluxo de turistas nas pousadas pantaneiras. Em seguida o 

técnico economista do observatório Dax Goulart, falou a respeito do site do observatório 

(http://www.observatorioturismo.ms.gov.br/), indicando que o mesmo já possui 18 pesquisas 

publicadas e o desafio do observatório, dentro do setor estratégico e de inteligência de mercado 

é trabalhar na construção, com base em dados e com a aplicação da metodologia de suavização 

exponencial, na identificação de previsões para o setor até 2022. Seguindo a pauta da reunião 

o Diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, 

apresentou as linhas estratégicas de atuação para 2017-2018 e informou os resultados obtidos 

até o momento, destacando a formalização de duas Instâncias de Governança Regionais, 

elaboração e publicação da Política, Plano e Sistema Estadual de Turismo, aquisição de novos 

voos para estado, desenvolvimento de programas para implantação de novos segmentos, 

melhoria da hospitalidade e combate a exploração sexual de criação e adolescentes, realização 

e participação em ações e eventos promocionais, lançamento e editais para apoio a eventos 

geradores de fluxo turístico no estado, dentre outras. Em seguida apresentou as estratégias para 

2019-2022, indicando as seguintes: Inovação e a diversificação da oferta turística; Gestão e 

qualificação profissional do turismo no estado; geração de fluxo turístico para os municípios do 

estado; promoção contínua dos destinos turísticos do MS; inteligência de mercado; apoiar a 

comercialização dos produtos e serviços turísticos; programa para captação de novos voos 

nacionais e internacionais; e criação das Áreas de Interesse Turístico. Seguindo a pauta, devido 

a adiantado da hora, a discussão a respeito do Regimento Interno ficou para a próxima reunião 

do CET-MS definida para 24/09/2018, onde será tratado somente este assunto. Ficou definido 

que as entidades poderão encaminhar até o dia 19/09/2018 para Secretaria Executiva suas 

contribuições para melhoria acerca da minuta do Regimento Interno. Foi criada uma comissão 

http://www.observatorioturismo.ms.gov.br/


para elaboração de uma minuta do Plano Estadual de Turismo composta pelas seguintes 

entidades: FUNDTUR/MS, UEMS, UFMS, ABAV/MS e CAMPO GRANDE DESTINATION. O 

Presidente do Conselho autorizou a criação de um grupo no Whatsapp para facilitar a 

comunicação com os membros do Conselho e, não tendo mais nada a ser tratado, o Sr. Marcelo 

Mesquita, presidente do CET, pede a mim, Geancarlo Merighi (FUNDTUR/MS), que lavre a 

presente Ata a qual é aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Presidente. Os 

demais membros assinam em lista de presença. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE 

2018 

 

Aos 24 (vinte e quatro), dias do mês de setembro de 2018 foi realizada na sala número 1 do 

SEBRAE/MS, a 3º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul 

(CET-MS), para tratar sobre a pauta: 1) Abertura; 2) Aprovação da ata da reunião do dia 13 

(treze) do mês de setembro de 2018; 3) Discussão e Aprovação do Regimento Interno, e; 4) 

Assuntos diversos. Estiveram presentes na reunião, representadas pelos seus conselheiros 

suplentes e/ou titulares as seguintes entidades: IMASUL, FUNDTUR/MS, UFMS, Banco do 

BRASIL, FECOMÉRCIO/MS, ABIH/MS, Campo Grande Destination, Convention Bureau de 

Bonito/MS e IGR da Rota Pantanal-Bonito. O senhor Rodrigo Coinete, vice-presidente do 

Conselho, deu boas-vindas aos participantes e deu segmento a pauta do dia: 

1) Aprovação da Ata: o senhor Geancarlo Merighi relatou que a minuta da Ata da reunião do 

dia 13/09/2018, foi encaminhada para leitura prévia por e-mail aos conselheiros e perguntou 

aos presentes se estava aprovada ou necessitava de correções. A Ata foi aprovada pelos 

participantes.  

2) Discussão e Aprovação do Regimento Interno: O senhor Geancarlo Merighi relatou que a 

minuta do Regimento Interno foi encaminhada para leitura prévia por e-mail aos 

conselheiros e lembrou que havia sido marcada uma data, 19/09/2018, para que as 

entidades se manifestassem caso tivessem alguma contribuição ou solicitação de correções.  

Destacou que somente a Prof.ª Débora Fitipaldi da Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul enviou contribuições. O Vice-Presidente Rodrigo Coinete sugeriu arrumar o Art. 3º, visto 

a possibilidade do ingresso de novas entidades no Conselho, indicando tirar a parte que 

indica que o Conselho será composto por de 19 entidades. O Presidente Marcelo Mesquita 

ponderou para que fossemos criteriosos, quanto ao número de membros, considerando que 

já tem por parte de uma entidade o desejo manifestado de fazer parte desse conselho, temos 

que ter cuidado para não inchar muito. Ficou o senhor Geancarlo de arrumar o texto. Foram 

apresentadas as contribuições da Prof.ª Débora e ouvida outras contribuições manifestadas 

pelos conselheiros: Melissa Tamaciro (Campo Grande Destination), Erick Pusck Wilke (UFMS) 

e Leonardo Tostes Palma (Imasul), e, ao final o Regimento Interno, acrescido das 

contribuições que o Conselho acho pertinente constar, foi aprovado por unanimidade pelos 

presentes.  

3) Assuntos diversos: Geancarlo comentou o Ministério do Turismo está recebendo em Brasília 

os Presidentes das Instâncias de Governanças Regionais para um encontro visando o 

esclarecimento das ações do ministério e as futuras atualizações do Mapa do Turismo 

Brasileiro. As IGRs do Mato Grosso do Sul estão convidadas a participarem na data de 

25/10/2018. O Presidente Marcelo Mesquita, sugeriu a possibilidade de solicitar auxilio ao 

SEBRAE para a referida viagem dos três Presidentes, representados por: Melissa Tamaciro 

(Presidente da IGR de Caminho dos Ipês), Pedro Antônio Oliveira Rosa (Presidente da IGR da 

Rota Pantanal-Bonito), e Wellington de Morais Ferratto (Presidente da IGR da Rota Cerrado 

Pantanal). Quanto às datas das próximas reuniões do Conselho Estadual de Turismo, ficou 

estabelecido que as mesmas dar-se-ão de acordo com a periodicidade estabelecida no 

Regimento Interno, sendo que irão acontecer na terça-feira da última semana do mês. Desta 



maneira, a próxima reunião ordinária do Conselho será em 27/11/2018. Quanto à comissão 

criada anteriormente para elaboração de uma minuta do Plano Estadual de Turismo 

composta pelas seguintes entidades: FUNDTUR/MS, UEMS, UFMS, ABAV/MS e CAMPO 

GRANDE DESTINATION, o grupo provocará uma reunião e em seguida apresentará uma 

minuta para discussão no Conselho e, não tendo mais nada a ser tratado, o Sr. Marcelo 

Mesquita, presidente do CET, pede a mim, Geancarlo Merighi (FUNDTUR/MS), que lavre a 

presente Ata a qual é aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Presidente. Os 

demais membros assinam em lista de presença. 

 

 

 
 
 

 
 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE 2018 

Aos 27 (vinte e sete), dias do mês de novembro de 2018 foi realizada na Sala Guarani do 

Hotel Deville Prime, a 4º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso 

do Sul (CET-MS), para tratar sobre a pauta: 1) Abertura; 2) Aprovação da Ata da reunião anterior; 

3) Assinatura do Regimento Interno; 4) Relato da participação na Reunião do PRT + Integrado 

(Melissa Tamaciro); 5) Apresentação de resultados preliminares do Adventure Next 

(Fundtur/MS); 6) Apresentação dos Boletins do OBSERVATURMS, e; 6) Assuntos Diversos. 

Estiveram presentes na reunião, representadas pelos seus conselheiros suplentes e/ou titulares 

as seguintes entidades: SEMAGRO, UEMS, SENAC/MS, IMASUL, FUNDTUR/MS, UFMS, Banco do 

BRASIL, FECOMÉRCIO/MS, ABIH/MS, ABAV/MS, SINGTUR/MS, Campo Grande Destination, 

Convention Bureau de Bonito/MS, IGR da Rota Norte e IGR da Rota Pantanal-Bonito. O senhor 

Marcelo Mesquita, Presidente do Conselho, deu boas-vindas aos participantes e deu segmento 

a pauta do dia: 

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: A ata da reunião do dia 24/09/18, que havia sido 

encaminhada anteriormente junto com a convocação e dado um prazo para que os 

conselheiros que participaram da reunião propor alterações. Não houve nenhuma 

solicitação de alteração até o prazo e a ata foi aprovada na reunião pelos presentes; 

 

2. Assinatura do Regimento Interno: O Presidente falou a respeito da necessidade de passar 

o Regimento Interno aprovado na reunião anterior (27/09/2017), para assinatura dos 

membros do conselho. Pediu ao senhor Geancarlo de Lima Merighi, conselheiro suplente 

pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e responsável pela Secretaria Executiva 

do Conselho Estadual de Turismo para colher as assinaturas dos presentes;  

 

3. Relato da participação na Reunião do PRT + Integrado (Melissa Tamaciro): Melissa relatou 

a experiência que teve ao participar de uma reunião no Ministério do Turismo em 

Brasília/DF destina aos presidentes de IGRs a importância das reuniões em Brasília – IGR 

– esperando que isso seja um braço do Turismo. Relatou que na oportunidade foram 

apresentados os casos de IGRs de sucesso do Paraná e de Minas Gerais, linhas de créditos 

outras formas de financiamento que as IGRs poderão pleitear a partir do momento que 

estiverem formalizadas e com o CNPJ apto para captação dos recursos, bem como, 

apresentar projeto através do SICONV. 

  

4. Apresentação de resultados preliminares do Adventure Next (Fundtur/MS): Foi convidada 

a Sra. Karla Cavalcanti, Gerente de Mercado da Fundação de Turismo de Mato Grosso do 

Sul para relatar este item da pauta. Karla falou que os resultados ainda são preliminares 

e que teremos uma avaliação com resultado efetivo, disse também sobre a importância 

do Adventure Next, pois muitas pessoas estiveram pela primeira vez no Brasil, Bruna 

comentou sobre a 1º vez de uma das maiores agencias de Turismo de Aventura esteve no 

Brasil e Mato Grosso do Sul por conta do evento. 

 



5. Apresentação dos Boletins do OBSERVATURMS: O Sr. Geancarlo Merighi apresentou os 

novos boletins especiais mensais do Observatório de Turismo da Fundação de Turismo de 

Mato Grosso do Sul e o trimestral relativo a julho, agosto e setembro. Informou a todos 

que essas informações estão disponíveis no site 

http://www.observatorioturismo.ms.gov.br/.  

 

6. Assuntos Diversos:  

 

a) O Sr. Ricardo Senna falou a respeito do Rally dos Sertões 2019, indicando que o que se 

sabe até o momento é que sairá de Campo Grande com um movimento estimado em 

mais de 10.000 pessoas nesses dias. 

b) Falou também a respeito da oscilação de energia elétrica nos municípios turístico, 

relatou que entrou em contato com a ENERGISA e que a mesma afirma que temos 

energia suficiente e que o problema é a manutenção das linhas de transmissão e que 

entrará em contato com os municípios para uma força tarefa. 

c) Quanto à situação do Rio da Prata, que está com a água turva por conta da chuva que 

escoou para dentro do rio lama proveniente de plantações que não possuíam curvas de 

níveis adequadas bem como outras formas de mitigação, o Sr. Ricardo relatou que existe 

uma lei de autoria do deputado Paulo Correa de 15 de julho de 1998 – que estabelece 

uma distancia de (300 ou 150) de cada lado e essa lei será regulamentada e todo corte 

de árvores nativas necessitaria de autorização e observação se essas árvores têm ou não 

impacto. O Sr. Eduardo Coelho falou é preciso proteger os banhados, proteção essa 

essencial para a vida desses rios de Bonito e Jardim e solicitou que esta pauta seja 

trabalhada novamente na próxima reunião para conhecimentos das ações 

empreendidas. 

d) O Sr. Wellington solicitou que as reuniões do CET aconteçam nas segunda ou sextas 

feiras para facilitar a vinda dos conselheiros de outros municípios, o Presidente o disse 

para a Secretaria Executiva fazer uma enquete, a ideia é ser mais favorável a todos. 

Não tendo mais nada a ser tratado, o Sr. Marcelo Mesquita, presidente do CET, pede a mim, 

Geancarlo Merighi que lavre a presente Ata a qual é aprovada pelos membros do conselho e 



assinada pelo Presidente. Os demais membros assinam em lista de presença.

 

 
 

 
 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


