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No oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, iniciada às quinze horas, em
formato online, através da plataforma Zoom. A reunião foi conduzida pelo presidente eleito,
Sr. Mauro Borralho de Andrade, membro titular do SEBRAE/MA e estiveram presentes na
reunião o Sr. Jocemi dos Santos, membro titular da Associação Brasileira de Agências de
Viagens - ABAV, o Sr. Armando Ferreira, representando a Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis - ABIH, as Sras. Renata Ribeiro Costa, membro titular da Associação Comercial do
Maranhão – ACM e Kamila Karoline Rego Paixão Fonseca, suplente na mesma instituição, o
Sr. Walternor Costa, membro titular da Associação dos Microempresários do Ramo de Bares
e Restaurantes da Avenida Litorânea - ASLIT, Sr. Pedro Robson Holanda da Costa, membro
suplente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão - FIEMA, a Profa. Janete
Rodrigues, membro titular do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, a Sra. Gabriela Ribeiro
de Barros e Vasconcelos, membro suplente do Serviço Nacional de Aprendizado Comercial -
SENAC, o Sr. Henrique Elias Coelho Carneiro, membro suplente do Sindicato das Empresas
de Turismo do Maranhão - SINDETUR, Sr. Alysson Ribeiro Soares, membro suplente do
Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação do Maranhão - SEHAMA, a Sra.
Leurimar Souza Monteiro. Membro titular da Secretaria Municipal de Cultura, Sra. Maria
Ivete Gomes, membro titular da Secretaria de Educação, Sra. Karla Conceição Lima da Silva
Passos, membro titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gisela Diniz, membro
Suplente da Câmara dos Vereadores, Sr. Fernando Campelo Pãozinho, membro titular da
Secretaria Estadual de Turismo, Sr. Luis Walter Muniz, suplente do SEBRAE/MA, Sra.
Maíra Froes Barros, membro titular da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento, Sra. Maria Cristina Jorge Andrade, membro titular da Secretaria da
Fazenda, Sr. Saulo Ribeiro dos Santos, membro titular da Secretaria Municipal de Turismo,
Sra. Sabrina Serra Martins Muniz, suplente no mesmo órgão, os colaboradores da Secretaria
Municipal de Turismo, Joquebede Veiga Machado Mendes, Ana Magali Leite Miranda,
Jandira Silva Miranda, Samuel de Gois, Cintia Pinheiro e como convidado para a reunião
para explanação sobre a Legislação de Guias de Turismo o presidente do Sindicato de Guias
do Maranhão, Sr. André Gutemberg Lessa. O Presidente do Conselho Municipal de Turismo,
abriu a reunião informando o prazer em estar na condução da presidência do COMTUR no
mandato 2021/2023, fez a referência a colaboradora da SETUR SLZ, Cintia, ao Luis Walter,
e a Renata Costa, apresentou a ATA da reunião ordinária que deu início ao processo eleitoral
e pediu que a Cíntia fizesse a leitura da ATA, do Regimento Interno e na sequência a palavra
retornou ao Presidente Mauro que perguntou se todos estavam de acordo. O Sr. Pedro Robson
sugeriu que fizessem apenas considerações às pessoas que não estavam de acordo e



dissessem o que gostariam que fosse alterado. Sem nenhuma consideração para alteração a
ata foi aprovada. Na continuidade da reunião o presidente Mauro informou que chamaria o
nome dos representantes das entidades que estão compondo o conselho e que quem estivesse
presente poderia abrir o microfone e se apresentar para todos. O presidente iniciou a chamada
e os membros já mencionados no início da ata fizeram a sua apresentação, com algumas
participações informando a satisfação de compor o conselho e se colocando à disposição para
somar. Na oportunidade de sua apresentação o Secretário Municipal de Turismo, Sr. Saulo
Ribeiro, falou sobre o título concedido pela revista Vogue Brasil para a Rua do Giz, como
sexta rua mais bonita do Brasil e da importância que esses títulos possuem para que o destino
fique em evidência e se mantenha no cenário nacional. O presidente Mauro parabenizou o
Secretário Saulo e a Secretária Adjunta Sabrina pelo espírito empreendedor deles à frente da
secretaria e para o material promocional produzido para a divulgação. Posteriormente, ele fez
a leitura da legislação para os guias de turismo e fez referência a localidades como Porto
Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, que já possuem obrigatoriedade de existir guias de turismo
local em excursões em São Luís acima de oito pessoas. Para abordar a temática, convidou o
presidente do Sindicato de Guias de Turismo, André Gutemberg, que pontuou a importância
da Lei para fortalecer o profissional e qualificar a entrega de um serviço com qualidade, com
excelência e informou que a Lei seria somente para São Luís que não seria para a região
metropolitana. Após a fala do André a assessora jurídica da SETUR SLZ, Eli Holanda, fez a
explanação do projeto de lei e após a fala dela, o conselheiro Luis Walter falou sobre a
experiência de Foz do Iguaçu e da cidade de Carolina no Maranhão, que seria bom manter
contato para verificar o que funcionou, o que pode ser melhorado para incluir enquanto está
na construção do processo. A conselheira Renata Costa também referenciou o atual
presidente da Goiás Turismo, o Fabrício Amaral, como um profissional que pode dar algumas
contribuições tendo em vista já ter feito um trabalho entre os anos de 2013/2015 com o
Sindicato de Guias do Maranhão em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado. André
pontuou que a Lei já existe e que será melhorada para organizar o setor e agradeceu a
prefeitura. O conselheiro Jocemi dos Santos (Jansen) expressou que a discussão precisa ser
pensada, conversada para evitar conflitos com as agências de viagens em virtude da troca de
papéis que em alguns momentos está ocorrendo por alguns profissionais guias de Turismo e
para também dirimir a incidência de casos de agências que não contratam guias mesmo tendo
a obrigatoriedade. E André voltou com a fala informando que de fato nesse momento difícil
vários profissionais já tinham tido algum tipo de auxílio e que também, os guias estavam
tendo serviço mesmo que em menor intensidade, mas, as agências estavam totalmente
prejudicadas de fato. Foi falado também que para esse momento com as agências fosse
chamado as agências que realmente divulgam o destino, apoiam as ações. O Presidente
Mauro pontuou ser importante um encaminhamento para esse encontro dos guias com as
agências abordarem essas questões e conversarem sobre a lei. O Secretário Saulo pontuou



que esse ordenamento é necessário para um trabalho correto de excelência do Turismo em
São Luís, para ser uma referência e que possa beneficiar empresas de todos os segmentos e o
próprio destino. A conselheira Kamila Paixão informou que no material promocional que
entregam em Jericoacara sempre informa a necessidade de contratar um guia. O conselheiro
Armando Ferreira falou sobre a importância do conselho e compartilhou que gostaria de
colocar algumas sugestões para a próxima reunião, como por exemplo o afastamento interino
de Sr. João, que ele estava no momento como representante da ABIH MA, pediu que
colocasse na pauta a questão da coleta do lixo e uma necessidade de reunião com o Prefeito
para tratar dessa pauta. O Secretário Saulo informou que já enviou o documento ao Prefeito
com a solicitação e que a chefa de gabinete chamará até dia 11.04 as entidades para esse
momento. Aproveitou para comunicar que o Prefeito anunciou algumas reformas da Rua do
Giz. O Presidente aproveitou para falar sobre a solução do SEBRAE denominada
SEBRAETEC para a elaboração do Plano Gerencial de Resíduos Sólidos, que já tinha
iniciado o trabalho junto às empresas dos segmentos ligados ao turismo e que já estava sendo
trabalhado articulação para ampliação para outros negócios. O conselheiro Henrique solicitou
a minuta da lei para realizar a leitura e sugeriu que fosse encaminhado para as outras
entidades também para que todos pudessem analisar e fazer as alterações necessárias. Sugeriu
também que tivesse uma organização de tempo, limite de fala e horário para término da
reunião. O presidente fez o registro das observações para avaliação e execução das propostas
feitas. A Secretária Adjunta Sabrina Martins, fez a observação de que a questão referente aos
nomes dos titulares e suplentes mencionado por Sr. Armando e pelo também conselheiro
Pedro Robson foi somente a questão do envio da documentação por parte das entidades com
os nomes de titular e suplente. Sr. Armando expressou que naturalmente quando o presidente
não pode ir o vice-presidente é quem vai. A conselheira Gabriela, teve a palavra concedida
pelo presidente Mauro e pontuou que quando vai grupo acompanhado de guia para o
Restaurante do SENAC eles buscam valorizar e falou que o arquivo público merece ser
valorizado como os demais assim como a escadaria que liga a Benedito Leite à Rua do Giz. O
Presidente Mauro fez uma retomada de todos os assuntos abordados na reunião e pontuou
algumas deliberações que tinham que ser realizadas, como: regimento interno, estrutura do
Comtur, identidade visual do conselho e finalizou pontuando que iria colocar esforços para
aperfeiçoar a cada dia aprimorar o modelo e funcionamento do conselho e a Cintia pediu
licença para avisar sobre o link a ser preenchido por todos os conselheiros para compor a ata.
Nada mais havendo a tratar a presente ata que vai assinada pela conselheira, Renata Ribeiro
Costa, que a redigiu e lavrou, pelo Presidente Mauro Borralho de Andrade, pelos conselheiros
efetivos e suplentes.


