
Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de São Luís – MA. (nº 

03/2018) 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove) às 15h, reuniram-se 

no auditório da Secretaria Municipal de Turismo, situada na Rua da Palma nº 53, Centro, São 

Luís – MA, os membros do Conselho Municipal de Turismo de São Luís/MA, Maria do Socorro 

Araújo (Presidente), Pedro Robson Holanda da Costa (Secretário), Luiz Henrique Pereira da Silva 

(Tesoureiro), Jocemi dos Santos (ABAV),  Maria Mary Oliveira (SEHAMA), Karen Moraes (SETUR 

MA), Francisco Neto (SINDBARES) para tratar dos seguintes assuntos 1. Apresentação da 

Pesquisa Observatório SETUR 2. Levantamento das demandas do turismo. A Presidente do 

COMTUR, Maria do Socorro Araújo, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Logo 

em seguida falou da importância de indicadores para desenvolver ações estratégicas para o 

turismo, e do Destination ter dados corretos para iniciar suas ações fortalecido. Sugeriu 

convênio com Observatório da UFMA e ABIH para coletar dados de Ocupação Hoteleira, tendo 

em vista a necessidade de estarem embasados e próximos da realidade. Maria Mary Oliveira e 

Pedro Robson Holanda da Costa sugeriram parceria com Fê Comércio, Observatório e ABIH. 

Jocemi dos Santos ressalta que a equipe do Destination está muito mais preparada, com pé no 

chão, analisando projetos e se preparando para buscar apoio. A Presidente do COMTUR 

apontou que é importante sensibilizar os Hoteleiros desse trabalho e do repasse das taxas para 

o Destination. Sugeriu ainda que fosse realizada visita em todos os hotéis. Pedro Robson 

(FIEMA) aponta para a necessidade de legalizar o Destination. A presidente do COMTUR 

colocou que o destino precisa aproveitar a crise no Ceará para captar turistas para o 

Maranhão. Karen Moraes Setur MA se prontificou a fazer essa aproximação através da 

Secretaria de Turismo do Estado.  Pedro Robson e Socorro Araújo ressaltaram a importância de 

falar bem do destino e que a divulgação negativa na mídia /TV prejudica o turismo. Todos os 

presentes concordam que São Luís tem muitos pontos positivos que podem ser ressaltados e 

que as entidades precisam desenvolver esse olhar, além de parabenizar a mídia pelas matérias 

que enaltecem o Estado. A Presidente Socorro Araújo aponta que é importante reunir com as 

agências de receptivo para saber como estão os treinamentos, pois os agentes de viagem 

precisam conhecer o destino. Todos se colocaram a disposição para ajudar nesse processo. 

Também foi ressaltada a importância de fazer evento em Belém- PA, grande emissor de 

turistas para São Luís. Jocemi dos Santos (ABAV) se prontificou a ajudar no contato com a 

ABAV de Belém para apresentação cultural nas Docas convidando para o São João. Pela 

necessidade de montar tarifário seria depois de fevereiro para dar tempo. Maria Mary 

(SEHAMA) lembrou os presentes do CONOTEL que acontecerá em Goiânia e que seria 

importante o destino participar das rodadas de negócios. Pedro Robson apontou sobre a 

necessidade da aproximação com o SEBRAE, pois é necessário levantar bandeira para o 

Turismo. Todos concordaram que é necessário agendar reunião com o Presidente e a Diretoria 

do SEBRAE. Karen Moraes (SETUR MA) colocou as várias ações de promoção que serão 

realizadas pela SETUR no 1º semestre, tais como Remapeamento e  Cadastur. Socorro Araújo, 

representando também a Secretaria Municipal de Turismo de São Luís elencou algumas das 

atividades dessa entidade para o primeiro semestre de 2019, tais como Cadastro da Guarda 

Municipal, Blitz Urbana, Batalhão de Turismo para participarem do curso de informações 

turísticas. Francisco Neto (SINDBARES) lembrou que o SINDBARES em parceria com a SETUR 

MA estará realizando no dia 28 de janeiro das 14h às 18h no auditório da ACM uma rodada de 

conversa com Ademar Danilo. Aproveitando para falar que é preciso fazer algo para mudar a 

programação no Centro Histórico da cidade, pois o público que comparece não é interessante 

para a proposta do turismo, pois há muitos bêbados, consumo de drogas e prostituição, além 



de ambulantes vendendo bebidas para crianças, muitos índices de cortados, muitas lojinhas 

não estão mais abrindo por insegurança. Apontou para a necessidade de o empresariado 

discutir esse assunto e de haver fiscalização em todos os eventos. SETUR MA, representada por 

Karen Moraes, disse que já estão desenvolvendo ações visando minimizar esses problemas. 

Francisco avisou a todos que a Sede do Destination será no SEBRAE. Nada mais havendo a 

tratar foi lavrado a presente ata que vai assinada por mim, Ana Luíza Ferro Cunha, que a 

redigiu e lavrou, pela presidente Maria do Socorro Araújo, pelos conselheiros efetivos e 

suplentes. 

São Luís, 22 de janeiro de 2019. 
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