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MISSÃO DO COMTUR:
“Fomentar e Normatizar a
atividade turística do Município de
B o n i t o , d e f o r m a i n t eg r a d a e
sustentável, visando o desenvolvimento
eco n ô mi co e so cia l de to da a
comunidade, através da excelência na
qualidade dos serviços.”

Em 08 de Março de 2017

ECOFOLIA - BONITO 2017 “CARNAVAL DA
NATUREZA”
Para o Conselheiro Genilson (ACEB), o evento apresentou-se como organizado, seguro e em local adequado, proporcionando geração de renda, aumento
no fluxo turístico, a um custo baixo, onde o Secretario de Turismo Augusto
Mariano ressalta que a realização do mesmo se de deve a sua equipe, que se deu
por determinação do Prefeito Odilson Arruda Soares, contando a ajuda de todas as Secretarias de Departamentos Municipais, além do respaldo jurídico,
através da Procuradoria Jurídica do Município.
Por meio de processo de licitação, o evento teve um custo de R$
155.00,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais), dos quais R$ 90.000,00
(Noventa Mil Reais) com recurso do Município de Bonito e R$ 65.000,00
(Sessenta e Cinco Mil Reais) captados junto ao Governo do Estado, através da
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR).

PROJETO CIDADÃO TURISTA

HOSPITAL DARCI JOÃO BIGATON

Projeto apresentado pela Maria
Leopoldina Almeida Campos, que consiste proporcionar a trabalhadores
locais e suas famílias, através das empresas em que trabalham, visitação
aos atrativos de Bonito e Região, sem
a cobrança de taxas, incluindo transporte, como forma de das empresas
premiarem seus funcionários. O objetivo é que bonitenses (principalmente
profisssionais de turismo) valorizem a
atividade econômica e meio ambiente.

O Dr. Gil Marcos Saut, informou que a Hospital encontrase em situação de dificuldade
financeira, propondo a possibilidade de inclusão de sócios, e que
já estão em andamento a possibilidade de contribuir com o hospital, através do débito na conta
de energia elétrica, pela concessionária ENERGISA.

REUNIÃO SECTUR COM SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / IMASUL

O Secretário Augusto Mariano encontrou o Governador Reinaldo Azambuja,
dentre outros assuntos, tratou-se a respeito do Termo de Cooperação Técnica nº
005/2014, firmado entre o Instituto de
Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
do Sul (IMASUL) e Prefeitura Municipal
de Bonito que contava com a presença do
Secretário do Estado do Meio ambiente —
Jaime Verruck, na qual afirmou que o
Município de Bonito não cumpriu com os
acordos firmados, e disposto a
reunir
com o Conselho para explicar a situação
atual.

