
Ata  da  63ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de 
Turismo

Às quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e nove de julho de 
dois  mil  e  dez,  nas  dependências  do  Auditório  do  Monumento 
Nacional  Ruínas  do  Engenho  São  Jorge  dos  Erasmos  - 
MNRESJE, à rua Alan Ciber Pinto, s/nº – Santos/SP, realizou-se a 
63ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.
A  sra.  Wânia  Seixas,  presidente  do  Conselho  Municipal  de 
Turismo,  abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e 
também agradecendo à profª  Vera Lúcia Amaral Ferlini,  Diretora 
do  MNRESJE,  a  oportunidade  para  a  realização  da  reunião  em 
local de tamanha importância histórica para o povo brasileiro e um 
privilégio para a cidade de Santos. Em seguida, propôs a liberação 
da leitura da ata da reunião anterior, que foi aceita. Em consulta aos 
conselheiros  presentes,  sobre  a  aprovação  da  ata  da  reunião 
anterior, teve a redação aceita sem  ressalvas.
A  seguir,  a  presidente  fez  um breve  relato  sobre  o  sucesso  da 
experiência  da  expansão  da  Linha  Conheça  Santos  na  Zona 
Noroeste  e falou sobre o avanço no esforço para a inclusão do 
Engenho dos Erasmos no roteiro turístico da cidade.
Em  seguida  a  profª  Vera  Lúcia  falou  brevemente  sobre  o 
equipamento localizando seu lugar  na história  brasileira,  citando, 
por  exemplo,  que  foi  Martim Afonso de Souza  quem planejou  a 
colonização  do  Brasil,  tendo  sido  ele  mesmo quem ergueu  este 
Engenho, único em seu estilo arquitetônico açoriano,  e que foi mais 
tarde,  já  no  século  XVIII,  vendido  aos  irmãos  Schetz  e  sócios 
flamengos.
A profª Vera Lúcia falou de sua enorme satisfação em receber, em 
nome  da  Universidade  de  São  Paulo -  USP,  o  Conselho 
Municipal de Turismo de Santos - COMTUR e todos os demais 
presentes,  este  momento  de  realizações  e  democratização  do 
conhecimento. Disse que a Universidade está aberta à comunidade 
e  ao  COMTUR,  e  que,  em nome da  Pró-Reitora  de  Cultura  e 
Extensão  Universitária,  profª  dra.  Maria  Arminda  do 
Nascimento Arruda  e em nome do Reitor profº João Girondino 
Rodas também dá as boas-vindas a todos.
Em seguida, foi dada a palavra ao profº. José Clóvis de Medeiros 
Lima, Assessor Técnico de Gabinete da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária, que em suas palavras de boas-vindas falou 
da importância do turismo para o desenvolvimento econômico e a 



preservação  da  cultura  tradicional  e  falou  também  sobre  a 
importância  do  diálogo  entre  a  comunidade  e  a  universidade. 
Reconheceu o âmbito deste Conselho como um espaço bem-vindo 
e pertinente a este objetivo. O profº  Clóvis falou sobre o turismo 
como fonte  inesgotável  de  recursos  e  disse  que  a  Universidade 
também pode ser  parceira nas iniciativas de cooperação junto  a 
instituições locais e profissionais de turismo. 
Em seguida, a presidente  sra. Wânia Seixas disse que também vê 
possibilidades  de  grandes  parcerias  entre  a  Universidade  e  a 
Prefeitura.  Disse  também,  em seguida,  que  conforme lembrou  a 
professora  Vera  Lúcia,  Santos  teve  um  momento  de  glamour 
seguido por um outro de ostracismo e negação. Disse que o que se 
busca hoje é o desenvolvimento concatenado com a história local.
A  presidente  lembrou  a  todos  que  a  administração  está  em 
processo de sedimentação da retomada do centro histórico. Falou 
sobre  o  novo  momento  do  Programa Alegra  Centro  e sobre  o 
centro expandido,  área do entorno do Mercado Municipal, Paquetá 
e Vila Nova.
Em  seguida,  a  presidente  pediu  a  todos  os  presentes  que  se 
apresentassem um a um. 
Todos se apresentaram de forma breve e em seguida, a presidente 
deu um panorama das principais atividades antes da visita técnica 
programada pelos educadores do equipamento.
A  presidente  falou  sobre  a  parceria  com  a  Associação  para 
Valorização  de  Pessoas  com  Deficiência  -  AVAPE  e  o 
diagnóstico  realizado  pela  entidade,  objetivando  a  acessibilidade 
das áreas gerais de circulação do centro histórico e incluindo, tanto 
o  Orquidário  Municipal  em  virtude  das  obras  que  estão  sendo 
realizadas no Parque, como a Rodoviária. 
A  presidente  também  informou  que  alguns  imóveis  citados  no 
levantamento  são  particulares  e  que,  a  título  de  colaboração,  o 
COMTUR enviará os dados aos proprietários.
Em  seguida,  a  presidente  falou  sobre  o  lançamento  da  pedra 
fundamental do Museu Pelé e sobre o início das obras. Também foi 
lembrado o sucesso do evento de comemoração do aniversário do 
Aquário Municipal de Santos, que entre outras atividades, trouxe 
uma palestra das filhas do velejador Amir Klink.
A  presidente  falou  brevemente  também sobre  a  participação  de 
Santos no Encontro de Cidades Históricas Turísticas e lembrou que 
o  Fórum  será  realizado  aqui  em  Santos,  em  Pirenópolis,  em 
novembro deste ano.
Um outro assunto comentado pela presidente foi o lançamento do 
Projeto Música no Bonde. Em seguida, a convite da presidente,  o 



colaborador  sr.  José  Paiva  falou  também  brevemente  sobre  a 
agenda de  eventos programados para a celebração da comunidade 
portuguesa  em  Santos.  Foi  apresentado  um  panorama  da 
programação de eventos como a  Manhã de Música Portuguesa, 
no  Boulevard  da  Rua  XV  e  o  Festival  de  Cultura  Popular 
Tradicional Brasileira, na Praça dos Andrada. 
Em seguida,  o  sr.  Paiva  propôs  a  criação  de  um  programa de 
atualização cultural dos comerciantes do centro histórico, que 
assim como ele, têm enfrentado uma demanda inédita sobre cultura 
geral.  Sua  proposta  foi  comentada  positivamente,  tanto  pela 
presidente  deste  Conselho,  como  pelos  demais  integrantes  da 
reunião.
Em seguida, a presidente atualizou os presentes sobre a iniciativa 
de  recuperação  da  ferrovia  para  o  Projeto  de  Implantação  do 
Trem  Turístico,  esclarecendo  as  parcerias,  os  avanços  e  as 
dificuldades  enfrentadas,  partilhando  com  todos  e  desta  forma 
integrando todos os  presentes na  soma de  esforços  para  a  sua 
realização. 
Entre a plenária foram feitos comentários sobre o trem do trecho 
Campinas-Jaguariúna, que é um sucesso, sobre  vários detalhes e 
elementos do projeto.
A presidente falou sobre a parceria da Setur com a  Associação 
Brasileira  de  Preservação  Ferroviária  -  ABPF  e  com  a  MRS 
Logística e  sobre  a  decisão  de  recorrer  à  Lei  Rouanet  para 
obtenção de recursos financeiros. 

Em seguida, o convidado José Luiz Blanco Lorenzo falou sobre a 
necessidade de mudança da cultura hoteleira. Falou também sobre 
a carência de marinas e sobre os comentários feitos pelo velejador 
Amir Klink sobre as condições naturais positivas da nossa região 
para os esportes de vela.
Em seguida, a profª Vera Lúcia falou sobre o momento/movimento 
de fortalecimento de Paranapiacaba (gerando na comunidade e o 
público em geral, cada vez mais, o sentimento de necessidade de 
poder descer a Serra do Mar ou retornar para a Estação da Luz, em 
São Paulo, completando o circuito).
Em  seguida,  o  conselheiro  Fernando  Silva,  da  Associação 
Brasileira  dos  Organizadores  de  Eventos  -  ABEOC  fez  uma 
sugestão  para  que  se  trabalhasse  com  os  pacotes  de  passeio 
pensando já nas próximas temporadas de navios.
Em seguida,  o profº  André Muller,  educador  da  MNRESJE falou 
sobre o trabalho que vem sendo realizado com sucesso e sobre a 
diretriz de inclusão do público de terceira idade por parte da profª 



Vera  Lúcia.  Falou  sobre  a  realização  do  curso  “Memórias  do 
Açúcar” de difusão cultural para a terceira idade, durante o mês de 
outubro.
A profª Vera Lúcia disse que assumiu a Diretoria do MNRESJE em 
abril  e  também  partilhou  seu  anseio  de  maior  qualificação  do 
equipamento na instalação de totens informativos como em outros 
locais de interesse turístico.
O profº Clóvis falou sobre o incremento do calendário de eventos 
internacionais  e  a  profª  Vera  Lúcia  falou  brevemente  sobre  o 
Seminário Internacional da História do Açúcar e da possibilidade 
da realização de eventos paralelos na MNRESJE.
A  profª  Vera  Lúcia  falou  sobre  o  MNRESJE  no  evento  “A 
Universidade  e  as  Profissões”  que  será  realizado  no  Centro 
Esportivo da Usp, do dia 5 ao dia 7, das 8 às 18 horas.
A profª  Vera Lúcia falou que é importante que a comunidade se 
reconheça nas iniciativas da MNRESJE e da Universidade, porque 
é  uma  estrutura  sustentada  com  recurso  público,  onde  tudo  é 
mantido  financeiramente  com  5.5%  dos  impostos  pagos  pelos 
cidadãos.
Falou também sobre a possibilidade da formação de monitores de 
turismo, com uma pequena bolsa paga pela USP. E falou sobre a 
implantação do Centro de Pesquisas Arqueológicas da Baixada 
Santista tratando de áreas também de grande importância histórica 
como o as ruínas do Engenho da Madre de Deus, às margens do 
rio Jurubatuba, na área continental de Santos.

E após falar brevemente sobre as instituições onde atua, colabora e 
representa  disse  a  todos  de  sua  grande  satisfação  com  esta 
parceria que se iniciava nesta data .entre a Pró-Reitoria de Cultura 
e a Prefeitura.

Em seguida a presidente Wânia Seixas finalizou a reunião por volta 
das 16h45, agradecendo a presença de todos e convidando para 
uma visita técnica às Ruínas do Engeho, seguindo a programação.
.
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