
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE  

29 DE JANEIRO DE 2019 

 

Aos 29 (vinte e nove), dias do mês de janeiro de 2019 foi realizada SEBRAE/MS, a 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. Debate a respeito das 

dificuldades enfrentadas pelos turistas na entrada ao país pela fronteira da Bolívia em Corumbá 

e definição de possíveis encaminhamentos via Conselho; 4. Apontamentos, pelas entidades e 

IGRs, das necessidades de melhorias das infraestruturas básicas, de acesso, de apoio, dentre 

outras, para serem encaminhadas aos órgãos competentes; 5. Definição do dia das reuniões 

Ordinárias do CET, conforme enquete realizada e; 6.  Assuntos diversos:  6.1. Relato das ações 

realizadas pelo Governo do Estado em prol da qualidade das águas dos rios da Serra da 

Bodoquena: o que foi feito e o que está planejado e 6.2. Relato sobre os Impactos ambientais 

no Rio Betione e Salobra.   

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

as seguintes entidades: ABAV, ABIH, ABRASEL, Campo Grande Destination, Convention Bureau 

de Bonito, FUNDTUR, IGR Caminho dos Ipês, IGR da Rota Pantanal-Bonito, IMASUL, SEBRAE, 

SEMAGRO, UEMS e UFMS. Ausentes estiveram o SENAC/MS, Banco do Brasil, FECOMERCIO/MS, 

IGR da Rota Norte, ATRATUR e SINGTUR. Nesta reunião esteve presente o Delegado Cléo 

Matusiak Mazzotti – Superintende da Polícia Federal e o Inspetor Guilherme S. Cabral, 

convidados para debater a respeito da pauta que trata das dificuldades enfrentadas pelos 

turistas na entrada ao país pela fronteira da Bolívia em Corumbá e o Secretário de Estado de 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar e também do 

Turismo, Jaime Verruck, que para falar a respeito das ações realizadas pelo Governo do Estado 

em prol da qualidade das águas dos rios da Serra da Bodoquena: o que foi feito e o que está 

planejado.  

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

convidados e explicou que, por conta da presença dos convidados e das necessidades deles de 

se ausentarem, faria uma alteração na pauta debatendo inicialmente os temas as quais eles 

estariam diretamente ligados, solicitando a aprovação do conselho que aprovou o pedido. O 

Presidente deu segmento à pauta do dia: 

1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: a Ata da reunião do dia 27/11/18, 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. Debate a respeito das dificuldades enfrentadas pelos turistas na entrada ao país pela 

fronteira da Bolívia em Corumbá e definição de possíveis encaminhamentos via 

Conselho: foi dada palavra ao Superintendente da Polícia Federal Cléo M. Mazzoitti 

agradeceu a oportunidade, esclarecendo que enfrentam dificuldades com relação à 

infraestrutura e pessoal efetivo no Posto Esdras, na fronteira do Brasil com a Bolívia. 



Apresentou o Delegado da Polícia Federal em função em Corumbá, sr. Guilherme S. 

Cabral para discorrer sobre as demandas e dificuldades enfrentadas por eles na região. 

O Delegado informou a todos que atuam com um pequeno efetivo e no posto existe um 

volume grande de entrada de pessoas. Disse também que já foram solicitadas melhorias 

nas estruturas e no efetivo para melhor atendimento aos turistas.  Estão buscando 

possibilidades para melhorias, porém, precisam do apoio do Governo e das Entidades 

para terem sucesso. Bruno Wendling disse que cada vez mais temos entradas de turistas 

bolivianos e que isso nos importa muito. Disse também que sabe da estrutura limitada 

e que tem recebido informações sobre a longa espera (de até 8 Horas), e sugeriu ainda 

que, como encaminhamento, fosse enviado ao Posto Esdras, uma relação com as 

operadoras bolivianas que operam o Brasil, visando dar conhecimento prévio ao efetivo 

do Posto dos grupos de turistas que elas estão encaminhadas ao país, bem como as 

atividades das nossas operadoras que necessitem a entrada e saída de turistas no Brasil 

pela fronteira da Bolívia, isso visando tornar mais ágil a passagem pela fronteira. O 

Delegado Cabral agradeceu a oportunidade de poder esclarecer uma série de dúvidas. 

Marcelo Mesquita sugeriu ir até Corumbá para realmente efetuar uma relação de 

confiança entre ambos. Bruno disse que a Fundação pode auxiliar nessa condução, 

oferecendo informações reações como observatório de Campo Grande e Bonito, sugeriu 

ampliar atendimento com os envios antecipados pelas operadoras referenciadas. 

Marcelo Mesquita fala que o assunto é rico e extenso e que Policia Federal, Fundação e 

Operadoras poderão encontrar o consenso, agradeceu mais uma vez e entendeu as 

dificuldades e este conselho poderá contribuir. Bruno fala em criar um procedimento 

padrão, agradece ao Secretário Jaime Verruck, ao superintendente e ao delegado da 

Policia Federal. 

 

3. Relato das ações realizadas pelo Governo do Estado em prol da qualidade das águas dos 

rios da Serra da Bodoquena: o que foi feito e o que está planejado: O Secretário Jaime 

Verruck, esclareceu que o Governo do Estado, desde o primeiro momento se colocou a 

frente, juntamente com as demais entidades para sanar os problemas de turvamento 

das águas dos rios da Serra da Bodoquena e que, ele próprio participou de Audiência 

Pública no período em Bonito, podendo ver in loco o problema. Afirmou que governo 

está preocupado com o turvamento dos rios e exigindo de todos os produtores que 

façam curvas de nível e não mais realizem desmatamentos irregulares. Quando o 

produtor solicitar as licenças e outros procedimentos junto ao IMASUL, será cobrado 

dele a apresentação do projeto de curva de nível. Está sendo regulamentada uma 

legislação já sancionada em 1998, de autoria do Dep. Paulo Correia, visando adotar 

regras ambientais mais rígidas para a região de Bonito e Jardim, no que diz respeito à 

proteção das áreas de APPs dos rios e banhados. Informou também que existe uma 

equipe de São Paulo fez o monitoramento avaliando a qualidade da Agua para que se 

possam fazer intervenções, todo esse trabalho sendo feito com a autorização da 

Semagro. Rodrigo Coinete parabenizou o Governo e disse que, mesmo com a mídia 

exagerada negativamente, o fluxo em Bonito aumentou 5% em relação ao ano anterior. 

Marcelo Mesquita disse que, quando esteve com o Governador, o mesmo solicitou que 

tudo que for beneficiar o turismo de Mato Grosso do Sul era para passar para ele para 



uma avaliação da possibilidade de execução, ex: estrada, sinalização etc... Bruno disse 

que a prioridade realmente é a infraestrutura e Juliane pede para trazer ações para o 

conselho de forma mais fundamentada e Bruno disse que nesses planejamentos através 

das IGRs poderão ser viabilizadas. Ricardo Senna disse que tem fontes de recurso – 

fundos, disse também ser extremamente importante o planejamento e que identifica 

polos de ligação.  

 

4. Apontamentos, pelas entidades e IGRs, das necessidades de melhorias das 

infraestruturas básicas, de acesso, de apoio, dentre outras, para serem encaminhadas 

aos órgãos competentes: o presidente do CET propôs que as necessidades de melhorias 

e implantação de infraestrutura, seja uma pauta constante no Conselho e que as IGRs e 

entidade poderão trazer suas demandas para serem apreciadas pelos membros e 

deliberado a respeito do envio, via conselho, para as autoridades competentes. Não 

houve objeção. 

 

5. Definição do dia das reuniões Ordinárias do CET, conforme enquete realizada: Ficou 

definido que as reuniões ordinárias passarão a acontecer na última segunda-feira do 

mês que tiver reunião que, conforme o Regimento Interno, as reuniões ordinárias 

acontecem a cada dois meses. Foi solicitado que seja enviado o calendário de reuniões 

ordinárias de 2019 e a secretaria executiva do conselho irá providenciar e encaminhar 

via e-mail e no grupo de whatsapp.  

 

6. Assuntos diversos:   

 

6.1 Planejamento Estratégico do Turismo de MS: Rodrigo pergunta se o Conselho vai 

participar desse planejamento estratégico, Bruno disse que sim e que esse 

planejamento deverá ser continuidade para o próximo governo e que outras 

entidades poderão participar também juntamente com o Conselho. Marcelo diz que 

fica estabelecida uma reunião para esse planejamento do Conselho para MS, visto 

que é necessário um maior tempo, e solicitou a Fundtur que marque uma data para 

acontecer o planejamento; 

 

6.2 Relato sobre os Impactos ambientais no Rio Betione e Salobra: Pedro Rosa explanou 

sobre os problemas que os rios de Bodoquena vêm enfrentando com a visitação em 

massa e turbidez da água. 

 

 

6.3 Lei Cota Zero de transporte de pescado em MS: Ricardo Senna falou a respeito da 

Lei da Cota Zero para transporte de pescado em MS sem nota fiscal e que a medida 

visa garantir o estoque pesqueiro bem como proporcionar um turismo de pesca de 

maior qualidade com o pesque e solte. Pediu o apoio das entidades do conselho a 

ação do Governo do Estado. Ricardo informou que a proposta de lei não prejudicará 

o pescador profissional e dará novas possibilidades a eles com o turismo. Informou 

também que a minuta da lei está sendo escrita e o Governador está supervisionando 

todo processo. 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE  

25 DE MARÇO DE 2019 

 

Aos 25 (vinte e nove), dias do mês de março de 2019 foi realizada no auditório do Hotel Deville 

Prime, em Campo Grande/MS, a 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. Ordem do Dia: apresentação do Calendário de Participação em Feiras de 2019 e as 

Estratégias de Promoção da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul; 4) Assuntos diversos. 

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

as seguintes entidades: ABIH, ATRATUR, Campo Grande Destination, Convention Bureau de 

Bonito, FUNDTUR, IGR Caminho dos Ipês, IGR da Rota Pantanal-Bonito, IGR da Rota Norte, 

IMASUL, SEBRAE, SEMAGRO, UEMS e UFMS. Ausentes estiveram o SENAC/MS, Banco do Brasil, 

FECOMERCIO/MS, ABAV/MS, ATRATUR e SINGTUR.  

O Presidente Marcelo Mesquita abriu a reunião dando boas-vindas a todos e solicitou que para 

facilitar os trabalhos, que todos se apresentassem. Após a abertura aconteceu à aprovação da 

ata, que foi considerada aprovada sem correções. O Diretor Presidente da Fundação de Turismo 

de mato Grosso do Sul, Bruno Wendling discorreu sobre o que seria apresentado pela Gerente 

de Mercado da Fundtur/MS, Sra. Karla Cavalcante. Karla apresentou o calendário da 

participação em feiras de 2019 e as estratégias de promoção da Fundação de Turismo de Mato 

Grosso do Sul. Informou que a equipe técnica da Gerência de Mercado estava presente e foram 

responsáveis pelos estudos e pesquisas que levaram a elaboração do planejamento de mercado. 

Mostrou as Feiras que irão ter a participação de Mato Grosso do Sul, as ações que serão 

realizadas com intuito de promover o Estado em mídias sociais, famtour, dentre outras ações 

pensadas para fortalecer o posicionamento do Estado em nível nacional e internacional. 

Reforçou que a participação será de forma estratégica, sempre levando algo novo para ser 

lançado nos eventos.  O convidado do trade Marco Antônio, parabeniza Karla, reforça a 

necessidade de a Fundação estar presente nas feiras. Bruno Wendling relata a dificuldade sobre 

a garantia de fazer esforços sem resultados e que a nossa intenção e gerar turistas, diz também 

possibilidade da Fundação dar apoio aos empresários que se organizarem com projetos, para 

determinados eventos (feiras). Por solicitação do trade participaremos da Pesca trade Show e 

que a Fundação só irá participar da BNT MERCOSUL se houver no mínimo dez empresários 

inscritos no estande. Quanto aos Road Show, está em alinhamento com o SEBRAE e está sendo 

alterado o seu formato para uma melhor eficiência. A convidada Cristina (Pioneiro) fala de um 

sonho antigo, que recebemos muitos operadores, mas eles não colocam nosso produto nas 

prateleiras, e que a Visit Pantanal também está repensando as feiras. Karla parabeniza o Visit 

Pantanal e diz da elaboração de um vídeo, orientando como vender o Pantanal. Cristina falou 

da importância dos empresários do trade participarem para um maior alinhamento. Karla se 

coloca à disposição. Marcelo Mesquita cumprimenta Karla pelas ferramentas modernas 

apresentadas, Bruno também cumprimenta Karla e equipe e diz que toda decisão é voltada para 

o mercado e coloca a Fundação a disposição para esse nivelamento, disse sobre a estratégia 

para conseguir maior número de voos. Com a diversidade de companhias, e novos voos, teremos 

melhor tarifas e consequentemente teremos maior número de turistas, disse Marcelo mesquita. 



Marcelo disse que em umas das reuniões anteriores foi feito um compromisso inclusive com o 

governador sobre a infraestrutura e que levássemos até ele as nossas reivindicações. Eduardo 

Coelho falou do bom trabalho feito pelo Governo em Naviraí e que gostaria que o mesmo fosse 

feito em Bonito. Melissa disse que tem três questões, sobre o Aquário, conseguiram alguns 

avanços, sobre o Centro de Eventos e o que podemos colaborar e principalmente sobre o apelo 

em relação a Bonito e de que forma podemos fazer um acompanhamento, e o que está 

acontecendo é de responsabilidade nossa também. Eduardo disse que quanto às chuvas está se 

preparando através das pesquisas, para sair do achismo. Guilherme diz das divergências na 

cidade, que em consequência do avanço da soja que é economicamente maior que a pecuária, 

Bonito tem realmente sido prejudicado.  A AGRAER tem acompanhado e tranquilizado. Foi 

criado o Instituto Desenvolvimento de Bonito, além do Fundo de Marketing. Citou o caso de 

sinalização muito deficiente e citou também ocaso do asfalto, interrompido pela segunda vez 

ficando os turistas totalmente ilhados. 

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 

 

 

 

 



 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE  

27 DE MAIO DE 2019 

 

Aos 27 (vinte e sete), dias do mês de maio de 2019 foi realizada na Sala Multiuso do SEBRAE/MS, 

em Campo Grande/MS, a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso 

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

do Dia: 2.1. Criação da Comissão Permanente de Planejamento e Organização para o 

Desenvolvimento do Turismo, conforme preconiza o Art. 8º da LEI Nº 5.224, DE 9 DE JULHO DE 

2018; 2.2. Leitura, debate e Aprovação do Planejamento Estratégico do Turismo de Mato Grosso 

do Sul 2019-2029, elaborado pelo Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul e outras 

entidades convidadas em 26/03/2019; 3) Assuntos diversos: 3.1 Encaminhamento da 

documentação solicitada via Ofício 07/2019/CET/MS e a possibilidade de suspensão ou exclusão 

da(s) entidade(s) que não encaminham a documentação ou não estejam devidamente 

regularizadas; 3.2 Informes a respeito da Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro; 3.3 Pauta 

permanente de infraestrutura turística. 

Estiveram presentes na reunião, os seguintes conselheiros titulares e/ou  suplentes: Marcelo 

Mesquita (ABIH); Guilherme Miguel Poli (ATRATUR); Ney Gonçalves (ABAV); Camila Fernandes 

e Maria Harada Helney (Campo Grande Destination); Rodrigo Coinete e Eduardo Folley Coelho 

(Convention Bureau de Bonito); Tatiana Álvares Netto Maachar (FECOMÉRCIO); Bruno Wendling 

e Geancarlo de Lima Merighi (FUNDTUR); Pedro Antônio Oliveira da Rosa e Maria Marju 

Azambuja Venturini (IGR da Rota Pantanal-Bonito); Carlos Iracy Coelho Netto (SINGTUR); 

Isabella Carvalho Fernandes Montello (SEBRAE); Cláudia Braun de Queiroz Rolim (SEMAGRO); 

Samir Ismail Abdalla (Banco do Brasil) e; Débora Fittipaldi Gonçalves e Dores Cristina Grechi 

(UEMS). Ausentes estiveram os titulares e suplentes das seguintes entidades: ABRASEL, IGR da 

Rota Norte, IGR Caminho dos Ipês, IMASUL, UFMS e SENAC/MS, sendo que, somente esta última 

justificou a ausência por e-mail. 

O Presidente Marcelo Mesquita às 18hs comunicou a todos os presentes que iria dar os 15 

minutos previstos no Regimento Interno para aguardar a chegada dos representantes das 

demais entidades que ainda não havia chego. Ás 18h45 abriu a reunião dando boas-vindas a 

todos e pede que sejam sucintos nas explanações, visto que a pauta é extensa e queremos 

concluir no horário previsto.  

O sr. Marcelo Mesquita informou a todos e saldou os novos conselheiros, que se fizeram 

presentes:  sr. Samir Ismail Abdalla, titular pelo Banco do Brasil; sra. Claudia Braun de Queiroz 

Rolim, suplente pela SEMAGRO; sra. Daniele Teixeira Dias, titular – FECOMÉRCIO, que não 

esteve presente na reunião e foi representada pela suplente da entidade; sra. Maria Marju 

Azambuja Venturini, suplente pela IGR da Rota Pantanal-Bonito, e; sra. Camila Fernandes, titular 

pelo Campo Grande Destination. 



Informou ainda do pedido feito pelo Conselho ao SEBRAE para o custeio do bilhete aéreo dos 

Presidentes de IGRs para participarem da reunião em Brasília do Programa de Regionalização de 

Turismo. O SEBRAE atendeu ao pedido do Conselho está custeando os bilhetes e será 

encaminhado um ofício de agradecimento ao apoio. 

1) Aprovação da Ata da reunião anterior: O Presidente coloca em discussão a aprovação da Ata 

da reunião anterior, de 25/03/2019, lembrando que a mesma foi encaminhada para análise 

dos conselheiros juntamente com a convocação no dia 13/05/2019 e que o prazo para 

sugestões de correções foi até dia 22/05/2019. Como não foi encaminhada nenhuma 

sugestão de correções pelos conselheiros a foi aprovada pelos presentes sem correção. 

 

 

2) Ordem do Dia:  

 

 

2.1 Criação da Comissão Permanente de Planejamento e Organização para o Desenvolvimento 

do Turismo, conforme preconiza o Art. 8º da LEI Nº 5.224, DE 9 DE JULHO DE 2018: O 

Presidente explanou que a Comissão para elaboração do Planejamento Estratégico já havia 

sido criada na nossa 1º Reunião Ordinária de 2018, entretanto, sem o caráter Legal 

estabelecido pela Lei N. 5.224 de 2018. Foi composta pelas seguintes entidades: 

FUNDTUR/MS, UEMS, UFMS, ABAV/MS e CAMPO GRANDE DESTINATION. Após ler o Art. 8º 

da referida Lei, que estabelece que o “Conselho Estadual de Turismo constituirá uma 

Comissão Permanente de Planejamento e Organização para o Desenvolvimento do Turismo, 

com a finalidade de compatibilizar e de harmonizar a execução da Política Estadual de 

Turismo e a consecução das metas do Plano Estadual de Turismo com as demais políticas 

públicas estaduais e federais...”, colocou à disposição para que outras entidades que 

desejassem, poderiam fazer parte da Comissão. O presidente apresentou para fazer parte 

da comissão a entidade que representa, a ABIH e o representante da IGR Pantanal-Bonito 

também apresentou o interesse. Foi levantada pela suplente da IGR Pantanal-Bonito, Maria 

Marju, se havia a necessidade de as Universidades fazerem parte da Comissão, pois entendia 

ser algo mais relacionado ao trade e poder público e entendia que as IGRs deveriam estar 

todas inseridas. A representante suplente da UEMS, Dores Cristina, colocou seu 

posicionamento a favor da permanência das Universidades. O Presidente colocou em 

votação a manutenção das Universidades na comissão e foi aprovado pela maioria e, logo 

em seguida colocou em votação a inserção de todas as IGRs na comissão o que não foi 

aprovado, sendo que a participação ou não na comissão será por meio da solicitação de cada 

entidade. 

 
2.2 Leitura, debate e Aprovação do Planejamento Estratégico do Turismo de Mato Grosso do 

Sul 2019-2029, elaborado pelo Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul e 

outras entidades convidadas em 26/03/2019: O presidente convidou a sra. Isabella 

Carvalho, suplente do SEBRAE/MS para moderar os trabalhos de leitura, debate e aprovação 

do Planejamento Estratégico. Foi lido e os conselheiros teceram seus comentários e defesa 

quanto as linhas de ações, metas e indicadores propostos em cada um dos temas: 

Infraestrutura, Acesso, Produto, Governança e Promoção. Após as discussões, ficou definido 



que o resultado será encaminhado pela Secretaria Executiva do Conselho para os 

conselheiros e os que ficaram responsáveis, terão prazo até o dia 11/06/2019 para 

encaminhar as correções discutidas durante os debates.  

 

3) Assuntos diversos:  

 

 

3.1. Encaminhamento da documentação solicitada via Ofício 07/2019/CET/MS e a possibilidade 

de suspensão ou exclusão da(s) entidade(s) que não encaminham a documentação ou não 

estejam devidamente regularizadas: o Presidente foi grato às entidades que encaminharam 

no prazo, bem como, as demais entidades que por motivo justificado encaminharam após 

o prazo. Informou que somente uma não encaminhou a documentação, sendo ela o 

SINGTUR/MS - Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso do Sul. O presidente disse 

que colocava a apreciação de todos conselheiros presentes a possibilidade de suspender 

ou exclusão das entidades que não estivessem devidamente regulariza ou não tivessem 

encaminhado a documentação, os quais foram favoráveis. O presidente comunicou que 

essa ação de verificação da situação legal das entidades será periódica, visto que o Conselho 

Estadual de Turismo é uma entidade legalmente constituída e necessita que seus membros 

também estejam com toda documentação legal em dia. Bruno Wendling, da FUNDTUR/MS, 

reforçou dizendo que essa condição fortalece o Conselho perante a sociedade e trade 

turístico. Foi perguntado ao Conselheiro Carlos Iracy, representante do SINGTUR/MS, qual 

é a real situação legal da entidade e o conselheiro disse que já havia falado com seu 

presidente, pois a entidade não se encontra com a situação legal regularizada. O Presidente 

Marcelo Mesquita, então perguntou se, com a suspensão da entidade por um prazo de 60 

(sessenta) dias, seria possível a regularização e o conselheiro disse não acreditar que seja 

possível. Assim, o presidente do conselho colocou em votação a exclusão da entidade, visto 

que a suspensão não teria efeito, e os membros presentes votaram a favor da exclusão do 

SINGTUR/MS do Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul. 

 

3.2. Informes a respeito da Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro: O suplente da 

FUNDTUR/MS, Geancarlo de Lima Merighi, explanou a respeito dos prazos da Atualização 

do Mapa do Turismo Brasileiro, iniciado em fevereiro de 2019, com prazo para concluir em 

31/07/2019. Disse da necessidade de que o mapa do estado deve ser aprovado pelo 

Conselho Estadual antes de ser encaminhado ao Ministério do Turismo e solicitou que a 

próxima reunião seja realizada em 15/07/2019, para que se tenha tempo hábil para o 

encaminhamento ao Ministério do Turismo. Foi aprovada a antecipação da data da reunião. 

 

3.3. Pauta permanente de infraestrutura turística: O presidente disciplinou que a pauta 

permanente de infraestrutura poderá ser encaminhada com antecedência para e-mail do 

conselho para que seja tomada as devidas providências e oficialização aos órgãos 

competentes.  

 

 



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. O secretário executivo e os demais membros assinam em lista de 

presença. 

 

 

 

 
 

 
 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE 29 DE JULHO DE 

2019 

1. Aos 29 (vinte e nove), dias do mês de julho de 2019 foi realizada na Sala Multiuso do 

SEBRAE/MS, em Campo Grande/MS, a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo 

de Mato Grosso do Sul (CET-MS), para tratar sobre a pauta: 1) Abertura e leitura de 

documentos recebidos; 2) Aprovação da Ata da reunião anterior; 3) Ordem do Dia: 3.1 – 

Apresentação da ação de orientação relativa ao contato para selfie e ceva de animais 

silvestres em empreendimentos turísticos de Mato Grosso do Sul – IMASUL, FUNDTUR e 

convidado Instituto Arara Azul; 3.2. Apresentação do Mapa Estratégico do Turismo de MS – 

FUNDTUR; 3.2 – Apresentação e validação das regiões turísticas e municípios do “Mapa do 

Turismo Brasileiro de 2019” – FUNDTUR; e 4) Assuntos diversos:  4.1. Pauta permanente de 

infraestrutura turística. 

 

2. Estiveram presentes na reunião, os seguintes conselheiros titulares e/ou  suplentes: Marcelo 

Mesquita (ABIH); Ney Gonçalves (ABAV); Camila Fernandes e Maria Harada Helney (Campo 

Grande Destination); Rodrigo Coinete (Convention Bureau de Bonito); Bruno Wendling e 

Geancarlo de Lima Merighi (FUNDTUR); Wantuyr Tartari (IGR do Caminho dos Ipês); Erick 

Pusck Wilke (UFMS); Isabella Carvalho Fernandes Montello (SEBRAE); Cláudia Braun de 

Queiroz Rolim (SEMAGRO); Leonardo Tostes Palma (IMASUL); Roberta Ávalos (SENAC/MS) e; 

Dores Cristina Grechi (UEMS).  

 

3. Ausentes estiveram os titulares e suplentes das seguintes entidades: ABRASEL, Banco do 

Brasil, IGR da Rota Norte, IGR da Rota Pantanal-Bonito, FECOMÉRCIO, ATRATUR, sendo que, 

somente esta última justificou a ausência por e-mail. 

 

4. O Presidente Marcelo Mesquita às 18hs comunicou a todos os presentes que iria dar os 15 

minutos previstos no Regimento Interno para aguardar a chegada dos representantes das 

demais entidades que ainda não havia chego. Ás 18h45 abriu a reunião dando boas-vindas a 

todos, apresentou e deu boas vindas ao Conselho ao novo membro titular da IGR do Caminho 

dos Ipês, senhor Wantuyr Tartari, agradeceu a presença dos convidados: sra. Neiva Guedes 

e Eliza Mense do Instituto Arara Azul e senhora Ana Paula Felicío, fiscal ambientado do 

IMASUL. Em seguida se dirigiu a Conselheira Isabela C. F. Montello do SEBRAE/MS e esternou 

sua gratidão pelo auxílio que foi dado pelo órgão, a pedido do CET, com a disponibilização 

dos bilhetes aéreos, para que os presidentes das IGRs pudessem participar da reunião do 

Programa de Regionalização do Turismo em Brasília realizada pelos técnicos do Ministério do 

Turismo. 

 

5. Aprovação da Ata da reunião anterior: O Presidente coloca em discussão a aprovação da Ata 

da reunião anterior, de 27/05/2019, lembrando que a mesma foi encaminhada para análise 

dos conselheiros juntamente com a convocação para leitura e sugestão de ajustes até o prazo 

descrito na convocação. Como não foi encaminhada nenhuma sugestão de correções pelos 

conselheiros a foi aprovada pelos presentes sem correção. O senhor Bruno Wendling, 

solicitou que fosse lido nas próximas reuniões uma versão resumida da ata com os principais 

encaminhamentos. 



 

6. Ordem do Dia:  

 

6.1 Apresentação da ação de orientação relativa ao contato para selfie e ceva de animais 

silvestres em empreendimentos turísticos de Mato Grosso do Sul – IMASUL, FUNDTUR 

e convidado Instituto Arara Azul: O Presidente explanou passou a palavra para 

convidadas, senhoras Neiva Guedes, Elisa Mense e Ana Paula Felício, que expuseram ao 

Conselho as denúncias que o Instituto Arara Azul vem recebendo de que atrativos da 

Serra da Bodoquena vêm utilizando animais silvestres para atraírem turistas e 

possibilitando o contato físico deles com estes animais para que possam tirar 

fotografias. Falaram também da utilização de ceva inapropriadas para atração desses 

animais e dos problemas que isso causa nos bichos. Foi colocado que a partir das 

denúncias o Instituto Arara Azul organizou uma reunião com a FUNDTUR, IMASUL e 

PMA, para realizarem uma ação visando orientar os proprietários de atrativos para não 

permitirem que esta prática continue pois pode causar diversos problemas ambientais 

e doenças que são transmissíveis dos animais para o homem e do homem para os 

animais. A senhora Ana Paula falou a respeito das duas viagens técnicas realizadas em 

conjunto pelo IMASUL e FUNDTUR, onde foram visitados e orientados os proprietários 

dos atrativos onde foram identificados a existência da prática de selfie com 

animais/aves. Falou também que já existe uma ação dos dois órgãos no sentido de 

condicionar a colocação de placas nos atrativos, via o licenciamento ambiental, bem 

como, a criação de manuais de boas práticas. Foi colocado um vídeo pelo Instituto Arara 

Azul o qual foi solicitado pois é bem instrutivo quanto ao assunto tratado. Ficou 

encaminhado que o IMASUL e a FUNDTUR darão segmento a confecção dos manuais de 

boas práticas do turismo sustentável. Foi colocado pelo sr. Ney Gonçalves que o manual 

é algo importante e que deverá ser um documento para todo trade de Mato Grosso do 

Sul, bem como a possibilidade de se desenvolver um selo de boas práticas pela sua 

implementação. 

 

6.2 Apresentação do Mapa Estratégico do Turismo de MS - FUNDTUR: O Conselheiro Bruno 

Wendling da FUNDTUR/MS apresentou a versão preliminar do Mapa Estratégico do 

Turismo de MS. Após a apresentação foram dadas pelos participantes algumas 

contribuições no sentido de melhorar a forma escrita de algumas ações para que 

ficassem com melhor entendimento. O Mapa foi aprovado pelos membros do CET e o 

senhor Bruno orientou que o mesmo será encaminhado para Agência finalizar e será 

realizado o lançamento em uma data posterior. 

 

6.3 Apresentação e validação das regiões turísticas e municípios do “Mapa do Turismo 

Brasileiro de 2019” – FUNDTUR: O Conselheiro Geancarlo Merighi da FUNDTUR/MS 

apresentou o Mapa do Turismo Brasileiro, versão 2019, onde ficaram inseridos 42 

municípios do Estado e o restante dos 79, não conseguiram comprovar os requisitos 

para estar no Mapa. Apresentou também todo processo de remapeamento que iniciou 

em fevereiro deste ano, bem como os critérios previstos da Portaria MTur nº 192, de 27 

de dezembro de 2018. Ao final da apresentação falou que é parte integrante do 



processo ser dado ciência ao Conselho Estadual de Turismo do novo mapa do Estado, o 

qual foi aprovado por todos. 

 

7. Assuntos diversos:  

 

7.1 Apresentação do Prêmio e do Seminário Isto é Mato Grosso do Sul - FUNDTUR: o 

Conselheiro Bruno Wendiling e seu Assessor Técnico Diego Garcia Santos, apresentaram 

o Prêmio e o Seminário Isto é Mato Grosso do Sul, que irão acontecer 19 e 20 de 

novembro deste ano. Informaram os critérios da Portaria que estabelece o Prêmio Isto 

é Mato Grosso do Sul, e foi informado que, dentre os critérios, cada entidade que 

compõem o CET terá o direito de indicar até três nomes de pessoas que entendem 

merecer ser premiado em alguma das categorias. As indicações deverão ser enviadas 

para o e-mail da FUNDTUR, em formulário que será fornecido por esta, até o dia 

31/08/2019.  

 

7.2 Pauta permanente de infraestrutura turística: O presidente disciplinou que a pauta 

permanente de infraestrutura poderá ser encaminhada com antecedência para e-mail 

do conselho para que seja tomada as devidas providências e oficialização aos órgãos 

competentes.  

 

 

 

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. O secretário executivo e os demais membros assinam em lista de 

presença. 

 

 



 

 
 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE 30 DE SETEMBRO 

DE 2019 

 

Aos 30 (Trinta), dias do mês de setembro de 2019 foi realizada no Hotel Deville Prime, em Campo 

Grande/MS, a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul (CET-

MS), para tratar sobre a pauta: 1- Abertura e leitura de documentos recebidos; 2- Aprovação da 

Ata da reunião anterior; 3- Ordem do Dia: 3.1 – Festival América do Sul-Pantanal – Presença da 

Fundação de Cultura de MS; 3.2 – Proposta de tombamento cultural da Rota da Retirada da 

Laguna; 3.3 – Apreciação e votação do Conselho quanto ao pedido oficial encaminhado pelo Vist 

Pantanal para fazer parte do Conselho; 3.4 – Lançamento Oficial do Mapa Estratégico do 

Turismo de Mato Grosso do Sul. 4) Assuntos diversos:  4.1. Pauta permanente de infraestrutura 

turística. Estiveram presentes na reunião, os seguintes conselheiros titulares e/ou  suplentes: 

Marcelo Mesquita (ABIH); Ney Gonçalves (ABAV); Camila Fernandes e Maria Harada Helney 

(Campo Grande Destination); Rodrigo Coinete (Convention Bureau de Bonito); Bruno Wendling 

e Geancarlo de Lima Merighi (FUNDTUR); Ricardo Senna (SEMAGRO); Isabella Carvalho 

Fernandes Montello (SEBRAE); Débora Fittipaldi Gonçalves (UEMS); Pedro Antônio Oliveira da 

Rosa (IGR Rota Pantanal-Bonito); Melissa Tamassiro (IGR do Caminho dos Ipês); e Guilherme Poli 

(ATRATUR). Ausentes os titulares e suplentes das seguintes entidades: ABRASEL, Banco do Brasil, 

UFMS, IGR da Rota Norte, FECOMÉRCIO, IMASUL e SENAC/MS. Estiveram presentes como 

convidados o Sr. Eduardo C. Riedel, Secretário de Estado de Governo-SEGOV, a Sra. Mara 

Caseiro, Diretora-Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e o Ten. Cel. 

Niedson de Carvalho Mendonça do Comando Militar do Oeste. O Presidente Marcelo Mesquita 

às 18hs comunicou a todos os presentes que iria observar os 15 minutos previstos no Regimento 

Interno para aguardar a chegada dos representantes das demais entidades que ainda não havia 

chego. Após o presidente prossegui com a Aprovação da Ata da reunião anterior: O Presidente 

coloca em discussão a aprovação da Ata da reunião anterior, de 27/07/2019, lembrando que a 

mesma foi encaminhada para análise dos conselheiros juntamente com a convocação para 

leitura e sugestão de ajustes até o prazo descrito na convocação. A ata foi aprovada pelos 

presentes sem correção. Ordem do Dia: O presidente iniciou informando que haveria uma 

reorganização da pauta devido a necessidade de o Secretário Eduardo Riedel ter outra reunião 

após sua participação. Assim, a pauta relativa a entrega do Mapa Estratégico do Turismo de 

Mato Grosso do Sul, foi colocada em segundo lugar. O primeiro assunto trado foi Festival 

América do Sul-Pantanal: A senhora Mara Caseiro iniciou agradecendo a participação dizendo 

que iria apresentar o vídeo que está sendo feito para divulgação do 15º Festival América do Sul-

Pantanal, disse que ainda não era oficial pois ainda estavam fazendo alguns ajustes. O vídeo foi 

apresentado e ela continuou dizendo que o ponto central é “Corumbá o Coração da América” e 

será apresentado o que todos estes países tem de identidade cultural. Salientou que o 

governador determinou que não poderia deixar de acontecer o festival a pesar do momento 

econômico em que se encontra o país e o estado, visto que é um evento emblemático. Disse 

que ainda estão terminando de formatar e que precisam muito a ajuda do Conselho Estadual de 

Turismo. Ressaltou que entende que é um momento importante, não só para a cultura, mas 

também para o turismo e, portanto, disse que entende que a ajuda do Conselho e do trade 

turístico na divulgação do festival é de suma importância. Por fim, destacou que o Festival irá 

homenagear o Rio Paraguai, por tudo aquilo que ele representa para a fronteira e também as 



parcerias já acordadas do Festival. O presidente Marcelo Mesquita agradeceu a participação da 

sra. Mara Caseiro e destacou a união da cultura com o turismo e passou para a segunda pauta 

do dia. Logo após passou a pauta do Lançamento Oficial do Mapa Estratégico do Turismo de 

Mato Grosso do Sul: O Diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, 

falou como foi o processo de construção do Plano Estratégico e disse que de forma inovadora 

este foi construído pelo Conselho com o olhar do público e do privado. Falou que a visão é de 

longo prazo, porém, a revisão do plano será de curto para, uma tônica dos planos estratégicos 

modernos.  Explicou que cada uma das linhas estratégicas será realizada um plano de ação pelo 

responsável e mostrou o Mapa Estratégico, solicitando ao secretário-executivo que lesse a visão 

e as premissas. Solicitou ao Secretário que fizesse a entrega oficial do Mapa Estratégico e 

agradeceu a Conselheira Isabella, do SEBRAE/MS, por terem emoldurado dos mapas. Bruno 

passou a palavra para o Secretário Eduardo Riedel, que salientou que o modelo do Conselho 

Estadual de Turismo é um formato moderno, sobretudo na participação da iniciativa privada. 

Parabenizou a sra. Mara Caseiro pelo Festival que está promovendo. Falou que entende que o 

mapa não é do governo e sim do Estado, pois foi feito por muitas mãos e de forma inovadora 

com a participação da iniciativa privada e finalizou parabenizando ao conselho pelo trabalho, 

dizendo também que agora o turismo tem um rumo muito claro, muito objetivo e que o governo 

dará todo suporte necessário para que o planejamento saia do “quadrinho” e entre no dia a dia 

de todos os negócios. O Secretário foi convidado para fazer a entrega simbólica do Mapa 

Estratégico ao Presidente do Conselho, sr. Marcelo Mesquita. Os demais membros receberam 

na sequência suas cópias. Na sequencia o Presidente Marcelo Mesquita falou de sua experiência 

em Porto Murtinho, quando foi convidado para fazer uma palestra aos hoteleiros locais, dizendo 

se mostrar preocupado por contada de que a maioria dos meios de hospedagem de lá realizam 

o turismo de prostituição. Seguindo tratou-se da proposta de tombamento cultural da Rota da 

Retirada da Laguna: O Cel. Niedson fez uma apresentação do projeto da Rota da Retirada da 

Laguna, bem como, apresentou um vídeo produzido para divulgar o acontecimento. Falou da 

importância do acontecimento e dos marcos que estão sendo fixados em cada ponto onde 

houveram batalhas. Foi proposto para que o Conselho Estadual de Turismo apoie o pleito do 

Tombamento Cultural Imaterial da Rota da Retirada da Laguna, o qual foi votado e todos foram 

a favor do apoio. A sra. Mara Caseiro também se colocou à disposição para projeto, dizendo que 

contem com a Fundação de Cultura pois querem mostrar a Retirada da Laguna para o Mato 

Grosso do Sul e para o mundo. Em seguida o presidente colou para ser debatido o pedido oficial 

encaminhado pelo Vist Pantanal para fazer parte do Conselho: Foi lido o oficio do Vist Pantanal 

solicitando a entrada da entidade no Conselho Estadual de Turismo. O Conselheiro Ricardo 

Senna salientou que o decreto não prevê entrada de novas entidade e sugeriu que seja realizado 

ajustes no decreto para que isso possa acontecer. O sr. Bruno Wendling sugeriu que os 

representantes do Vist Pantanal sejam convidados para virem na próxima reunião e apresentem 

a entidade ao conselho e o que conselho possa sabatina-los no intuito de conhecer melhor a 

entidade e seus objetivos em participar do colegiado. Assuntos diversos: A conselheira Débora 

Fittipaldi, da UEMS, solicitou que a próxima reunião seja realizada no dia 18 de novembro, 

antecipando uma semana, visto que a sua entidade está realizando um projeto de pesquisa para 

identificar o perfil do trabalhador do turismo, focado na rede hoteleira de Campo Grande e 

Dourados, já parte de uma das ações do Mapa Estratégico em que a UEMS ficou responsável. 

Justificou que nesta data a entidade irá apresentar ao conselho para validação do questionário 

e no seminário que irá acontecer em 19 e 20 de novembro, será lançada essa ideia, visto que o 



questionário será individual e precisamos do apoio do empresário para se ter um retorno 

positivo. Foi aprovado pelos membros participantes. O conselheiro Ricardo Senna, da 

SEMAGRO, pediu para falar a respeito de duas coisas, a primeira o turismo sexual, dizendo que 

quando foi feito o decreto da Cota Zero um dos objetivos é a preservação do estoque pesqueiro 

e o segundo é explorar este novo mercado da pesca esportiva, onde o perfil do pescador é de 

família e de qualidade de consumo, o que é muito diferente do que o que tradicionalmente vem 

visitando o Estado. Teoricamente este novo perfil pode eliminar um pouco do que o turismo 

sexual tem feito. Disse que tem coordenado esse trabalho no governo e tem conversado com a 

Secretaria de Segurança, por conta do tráfico de pessoas, que é o segundo em número no 

mundo, perdendo somente para o tráfico internacional de armas e é preciso combater esse 

problema e também o tráfico de drogas. O segundo ponto é que ele esteve reunido com o 

Secretário Jaime Verruck, para fazer um balanço do problema do período de seca e incêndios e 

foi conversado que é preciso o governo formatar uma política pública mais robusta de combate 

ao incêndio. Disse que uma das ações é capacitar, através da defesa civil, os donos de pousadas 

e atrativos, para terem orientação do que fazer quando acontecer o fogo, quem deve ser 

chamado. Salientou que trouxe esta ação ao conselho por que obviamente a questão dos 

incêndios atrapalhou muito o turismo no pantanal e várias pousadas podem ter sofrido com o 

problema e pede o apoio do conselho neste sentido. 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. O secretário 

executivo e os demais membros assinam em lista de presença. 

 

 
 

 
 

 

GEANCARLO DE LIMA MERIGHI 

Secretaria Executiva 


