
                                                           

 

 

Ata da 1º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.  

Biênio 2021/2023 (nº 01/2021) 

 

Ao dia vinte e cinco do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze 

horas, no auditório da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR/SLZ), situada na Rua da 

Estrela, número 82, Centro, em São Luís – MA, estiveram presentes para a primeira Reunião 

Ordinária os candidatos aptos à participarem da eleição para conselheiros do Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR/SLZ) e para discorrerem sobre os assuntos constantes em 

pauta apresentada conforme segue: Leitura do regimento interno do COMTUR/SLZ; eleição 

dos conselheiros; eleição da mesa diretora; e data da Reunião Ordinária seguinte.  

 Na oportunidade estavam presentes: Sr. Armando Ferreira –Associação Brasileira da 

Industria de Hotéis do Maranhão (ABIH); Sr. Jocemi Santos – Associação Brasileia de 

Agências de Viagens do Maranhão (ABAV); Sr. Gustavo Viana Araújo – Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes (ABRASEL); Waltenor Costa Silva – Associação dos Micro 

Empresários de Bares e Restaurantes da Av. Litorânea (ASLIT); Sra. Renata Ribeiro Costa – 

Associação Comercial do Maranhão (ACM); Sra. Wanderleia do Carmo Zacheu – Associação 

Brasileira de Jornalismo de Turismo (ABRAJET); Sr. Pedro Robson – Federação das Indústrias 

do Estado do Maranhão (FIEMA); Sr. Thaline Ramos Sousa – Federação das Indústrias do 

Estado do Maranhão (IFMA); Sr. Alysson Ribeiro Soares – Sindicato Empresarial de 

Hospedagem e Alimentação do Maranhão (SEHAMA); Sra. Gabriela Ribeiro de Barros e 

Vasconcelos – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-Ma (SENAC); Sr. Henrique 

Elias Coelho Carneiro – Sindicato das Empresas de Turismo do Maranhão (SINDETUR); Sr. 

Francisco Luiz da S. Neto – Maranhão Destination; Sr. Fernando Campelo Pãozinho – 

Secretaria Estadual de Turismo do Maranhão (SETUR MA); Sr. Luiz Walter Muniz – Serviço 

Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Sr. Jonivaldo Lopes Santos – 

Serviço Social do Comércio do Maranhão (SESC); Sr. Luiz Henrique J. Silva – Sindicato dos 

Trabalhadores no Comercio Hoteleiro em meios de Hospedagem e Gastronomia 

(SINDEHOTEIS); Sra. Camila Di Minda – Sindicato Empresarial de Restaurantes, Bares e 

Similares do Estado do Maranhão (SINDEBARES); Secretário Municipal de Turismo Sr. 

Saulo Ribeiro dos Santos; Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Turismo, Sra. Sabrina 

Martins; Coordenadora de Planejamento da Secretaria Municipal de Turismo, Sra. Cíntia 

Pinheiro; Técnica de Planejamento, Sra. Magali Miranda; e Técnica de Planejamento, Sra. 

Jandira Miranda. 



                                                           

 

O Secretário Municipal de Turismo, Sr. Saulo Ribeiro iniciou a reunião dando boas-

vindas a todos, em seguida fez a apresentação da Comissão Eleitoral Provisória, citando os 

membros com seus respectivos cargos, a saber: presidente – Cíntia Pinheiro; Primeiro 

Secretário – Joquebede Mendes, ausente por motivos de saúde; Segundo Secretário – Magali 

Miranda; Primeira Suplente – Jandira Miranda; e Segunda Suplente – Mara Anchieta. 

Posteriormente, o Secretário de Turismo, Saulo Ribeiro dos Santos prossegue com a reunião 

ressaltando a importância do Conselho Municipal de Turismo para a construção, elaboração, 

fortalecimento e avaliação das Políticas Públicas, retomando, na sua fala, que o prefeito 

Eduardo Braide se comprometeu com a atividade turística por compreender a importância do 

turismo no desenvolvimento socioeconômico,  geração de emprego e renda e todos os 

benefícios oriundos e impactos positivos em decorrência da atividade para a cidade de São 

Luís. Em seguida, fez uma breve leitura do Regimento Interno, perpassando por todos os 

capítulos e artigos de maior relevância. No decorrer da leitura, comunicou à plenária que o site 

institucional da Secretaria Municipal de Turismo está sendo atualizado no portal da Prefeitura 

Municipal de São Luís para que seja colocado o nome dos conselheiros eleitos e as atas das 

reuniões para que todos os interessados tenham acesso às ações desenvolvidas pelo COMTUR, 

contribuindo para a transparência e celeridade das informações. Dando prosseguimento à pauta, 

Saulo Santos – Secretário de Turismo, anunciou a votação dos conselheiros para o Biênio 

2021/2023, em seguida, a palavra foi concedida à presidente da Comissão Eleitoral, Sra. Cintia 

Pinheiro, que explanou para a plenária como se daria o processo eleitoral por meio de voto 

secreto em cédulas contendo o nome de todas as entidades que fizeram parte do processo de 

cadastramento e que estiveram presentes na reunião. Relembra os presentes que cada entidade 

terá direito à 8 (oito) votos que serão marcados na cédula de eleição e posteriormente colocados 

na urna. A Sra. Cíntia Pinheiro esclarece que as entidades aptas a participarem do processo 

precisaram atender aos critérios de elegibilidade dispostos no regimento interno do COMTUR. 

A Saber: apresentação da cópia autenticada do contrato do ato constitucional do estatuto ou 

compromisso da sociedade civil e sua alteração em caso de mudança de recurso, além de cópia 

autenticada do CNPJ, ato de constituição atual da diretoria, fichas de registro de cadastro e 

ficha de registro de candidatura. A presidente lista de forma oral todas as entidades que irão 

participar do processo de eleição. A Secretária Adjunta Sabrina Martins apresenta um equívoco 

da Comissão Eleitoral pois o nome da ABRAJET não foi digitado na cédula eleitoral, mas 

ressaltou perante a Plenária que a documentação da mesma estava de acordo com o regimento 

do COMTUR e por não haver nenhuma resistência por parte da Plenária, o nome da ABRAJET 



                                                           

 

foi inserido na cédula eleitoral pela própria comissão. Encerrada a votação pelos presentes, a 

Sra. Cíntia Pinheiro abre a urna na presença de todos e informa os votos marcados nas cédulas 

e de acordo com a votação da Plenária, fica instituído os conselheiros do COMTUR: ABIH – 

9 votos; ABAV – 8 votos; ACM – 7 votos; FIEMA – 7 votos; SENAC – 7 votos; ASLIT – 6 

votos; IFMA – 5 votos; SINDETUR – 5 votos; SEHAMA – 5 votos e SEBRAE como 

convidado. Por decisão da Plenária e de acordo com o regimento do COMTUR, decidiu-se pela 

inclusão de mais um conselheiro para o COMTUR/SLZ, devido o empate entre as entidades. 

De acordo com o regimento quando ocorre empate, a plenária decide. Em seguida, a Secretária 

Adjunta, Sra. Sabrina Martins pede à Plenária para definir a modalidade da votação para que 

seja eleita a Mesa Diretora do COMTUR/SLZ, ficando da seguinte forma, por votação da 

plenária: Presidente – SEBRAE com 9 votos; Vice-presidente – ABIH com 9 votos; Secretário 

– FIEMA com 7 votos; Tesoureiro – SEHAMA com 9 votos. Todos os empossados do Biênio 

2021/2023. Segue os agradecimentos da mesa Diretora e de todos os conselheiros. Em seguida, 

o Secretário Municipal de Turismo, de acordo com todos os presentes, informa a data da 

próxima Reunião que será no dia 25/03/2021 às 14:00 horas, local: FECOMÉRCIO.  

Não havendo mais nada a tratar, Sr. Saulo Ribeiro dos Santos deu a reunião por 

encerrada. Nada mais havendo a trata,r a presente ata vai assinada por mim, Ana Magali Leite 

Miranda, que a redigiu e lavrou, pela presidente Cíntia Raquel Soares Pinheiro e pelos 

conselheiros efetivos e suplentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

ASSINATURAS 

 

Alysson Ribeiro Soares – SEHAMA_________________________________________ 

 

Armando Ferreira – ABIH_________________________________________________ 

 

Camila di Minda – SINDEBARES________________________________________ 

 

Fernando Campelo Pãozinho – SETUR MA___________________________________ 

 

Francisco Luíz da Silva Neto – MARANHÃO DESTINATION___________________ 

 

Gabriela Ribeiro de Barros e Vasconcelos – SENAC____________________________ 

 

Gustavo Viana Araújo – ABRACEL_________________________________________ 

 

Henrique Elias Coelho Carneiro – SINDETUR_________________________________ 

 

Jocemi Santos – ABAV___________________________________________________ 

 

Jonivaldo Lopes Santos – SESC_____________________________________________ 

 

Luís Walter Muniz – SEBRAE_____________________________________________ 

 

Luiz Henrique J. Silva – SINDEHOTEIS_____________________________________ 

 

Renata Ribeiro Costa – ACM_______________________________________________ 

 

Pedro Robson – FIEMA___________________________________________________ 

 

Thaline Ramos Sousa – IFMA______________________________________________ 

 

Waltenor Costa Silva - ASLIT______________________________________________ 

 

Wanderleia do Carmo Zacheu – ABRAJET____________________________________ 

 

Saulo Ribeiro dos Santos – SETUR/SLZ______________________________________ 

 

Sabrina Martins – SETUR/SLZ_____________________________________________ 

 

Cíntia Pinheiro – SETUR/SLZ______________________________________________ 

 

Jandira Miranda – SETUR/SLZ_____________________________________________ 

 

Magali Miranda – SETUR/SLZ_____________________________________________ 

 

 


