
  

  

Pauta:     

● Apresentação  dos  novos  secretários  de  Turismo  dos  municípios  que  compõem  o             

polo   São   Luís.   

● Elaboração   da   agenda   de   reuniões     

●   Planejamento   das   ações   do   Polo   São   Luís   para   o   ano   de   2021.   

Atividades   da   Reunião   
Reunião  do  Fórum  de  Governança       

Turística   do   Pólo   Luís   2021   

Data:   13   de   janeiro   

Início:   16h00     

Fim:   17h00   

Local:  Museu  Gastronomia  Maranhense     

de   São   Luís-   MA.     

Solicitante:    Fórum   de   Governança   Turística   do   Pólo   São   Luís   

  

Descrição:   

No  dia  13  de  janeiro  de  2021,  reuniram-se  no  Auditório  do  Museu  Gastronomia  Maranhense                

em  São  Luís  -  Capital  do  Estado  do  Maranhão,  integrantes  dos  municípios  que  compõem  o                 

Polo  São  Luís,  com  a  finalidade  de  tratar  sobre  o  planejamento  das  ações  do  Polo  São  Luís                   

para  o  ano  de  2021.  O  Secretário  da  Setur/São  Luís,  Saulo  Ribeiro,  deu  início  a  reunião  dando                   

as   boas   vindas   a   assembleia   e   explicou   o   obje�vo   e   organização   da   Instância   de   Governança.   

A  Srª  Karlla  Santos(  representante  da  regionalização/SETUR),  pediu  a  palavra,  e  ra�ficou  ser               

esse  o  período  para  nova  eleição,  que  venceu  em  2019.  Aconselhou  o  coro  máximo  de  22                  

membros,  pontuou  também  sobre  o  processo  de  remapeamento  que  irá  ocorrer  no  segundo               

semestre  do  corrente  ano.  Sugeriu  que  a  Instância  traçasse  um  plano  básico  com  metas  e                 

obje�vos   para   o   PRT   no   atual   momento   de   pandemia.     

A  Professora  Janete  sugeriu  que  fosse  realizada  uma  apresentação  das  instâncias  com              

trabalhos  “  exitosos”  .  A  Sra  Karlla  Santos,  informou  que  por  estarmos  em  pandemia,  esse                 



encontro  poderia  ser  virtual.  Ficou  de  enviar  o  e-mail  de  solicitação  do  contato,  para  Brenda                 

Leite(   Setur/slz),   e   que   esse   poderia   ser   um   item   de   pauta   para   a   próxima   reunião.   

O  momento  contou  com  votação  para  os  cargos  de  Coordenador,  Vice  Coordenador,  1º  e  2º                

secretário.     

Após  várias  considerações  dos  presentes  sobre  os  nomes  para  os  cargos,  realizou-se  a               

votação,   com   os   seguintes   resultados:   

*Coordenador:   Saulo   Ribeiro,   secretário   municipal   de   turismo   de   São   Luís.   

*Vice  Coordenador:  Jonilson  Costa,  Chefe  do  Departamento  de  Turismo  e  Hotelaria  da              

UFMA   ;     

*1º   secretária:   Janete   Chaves,   professora   do   IFMA     

*   2º   secretário:   O   Sr.    José   Ahirton,   presidente   regional   do   SENAC/MA .    

O  Secretário,  Saulo  Ribeiro,  conversou  com  todos  os  presentes  sobre  a  linha  de  crédito  para                 

os  barqueiros  (Raposa,  Alcântara  e  São  Luís),  falou  sobre  parcerias  com  a  equipe  de                

Qualidade,  mercadológica  e  Promoção  da  SETUR/Slz,  para  trabalhar  com  a  instância,  e              

sugeriu  a  leitura  do  regimento  interno  do  Fórum  de  Governança  Turís�ca  do  Pólo  São  Luís.  O                  

Secretário,  Saulo  Ribeiro,  recomendou  ideias  para  promover  os  des�nos  através  das  redes              

sociais.  Ficou  acertado  com  os  presentes  que  a  próxima  reunião  irá  acontecer  na  primeira                

quinzena  de  março  no  município  de  Raposa,para  tratar  de  novas  ações  e  parcerias  para                

promoção   do   turismo,   trabalhando   o   plano   de   ação,   já   desenvolvido   em   2018/2019.   

O  Sr.  José  Ayrton,  colocou  o  Senac  à  disposição,  com  um  coquetel,  para  a  próxima  reunião,                  

em  São  Luís.  O  Professor  Jonilson,  também  colocou  à  disposição  os  espaços  da  Fábrica  Santa                 

Amélia.   

Ficou   elaborada   a   agenda   de   rodízio   dos   municípios   da   seguinte   forma:   

1º  São  Luís  :  realizado  dia  13  de  janeiro,  2º  local:  Raposa,  3º  Local:  Alcântara,  4º  local                  

Ribamar,   5º   Local:   Paço   do   Lumiar.   

  

Sem   nada   mais   a   tratar   lavro   esta   ata;   13   de   janeiro   de   2021.   

  

Es�veram   presente   na   reunião;   

Sr.   Saulo   Ribeiro   -   Secretário   Municipal   de   Turismo   de   São   Luis   –   MA.   

Sra.   Sabrina   Muniz    -    Secretária   Adjunta   Municipal   de   Turismo   de   São   Luis   –   MA.   

Sr.   Urubatan   Neto   –   Secretário   Municipal   de   Turismo   de   São   José   de   Ribamar   -   MA.   

Srª   Polyana   –   Secretária   Adjunta   Municipal   de   Turismo   de   São   José   de   Ribamar   -   MA   

Sr.  Jonilson  –Professor/  Chefe  do  Departamento  de  Turismo  e  Hotelaria  da  Universidade              

federal   do   Maranhão;   

Srª   Janete   Chaves   –Professora   do   Ifma  



  

Srª   Karlla   Santos   –    Departamento   de   Regionalização   SETUR/MA   

Sr.   Alisson   Penha   –   Secretário   Municipal   de   Turismo   de   Raposa   –   MA.   

Sr.   Jedson   Coelho   -   Secretário   Municipal   de   Turismo   de   Âlcantara   –   MA.   

Sr.   José   Ayrton   –   SENAC   

Srª   Gabriela   –   SENAC     

Srª   Brenda   Leite   -   Setur/slz   

  


