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ATA DO SEGUNDO SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE
SANTA RITA, PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, SOB O TEMA
GERAL “TURISMO E DESENVOLVIMENTO”, REALIZADO EM 12 DE
JUNHO DE 2006.

Aos doze de Junho do ano de dois mil e seis, no auditório da Secretaria
Municipal de Educação, em cumprimento ao cronograma do Programa de
Participação Popular, Segunda Etapa, Leitura Técnica da Realidade, previsto na
metodologia do Plano Diretor Participativo do Município de Santa Rita, com
patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Rita e Ministério das Cidades, através da
Caixa Econômica Federal/GIDUR, conforme cláusulas de contrato assinado entre
essas instituições, realizou-se o Segundo Seminário do Plano Diretor da Cidade de
Santa Rita, Programa de Participação Popular, sob o tema geral “Turismo e
Desenvolvimento”. Estiveram presentes ao evento as seguintes autoridades e
lideranças comunitárias do Município, conforme registros anotados na lista de
presenças: Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, Dr. Marcus Odilon;
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, Dr. Walter Filgueiras de Sena;
Coordenadora do Plano Diretor, Dra. Maria Grasiela de Almeida Dantas; Consultor
Credenciado pelo Ministério da Cidade, Dr. Ariosvaldo Aguiar, Mediador dos
trabalhos; palestrantes Doutores Zélia Almeida, Regina Amorim, Vera Simões, José
Augusto de Morais; Aluísio de Souza Freitas; Siéllysson Francisco, entre outros.
Ao fazer uso da palavra, e declarando abertos os trabalhos, o Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município, Dr. Marcus Odilon, agradeceu a presença de todos,
convocando-os a mais uma jornada em prol de Santa Rita, para discutir o tema
“Turismo e Desenvolvimento”.
A seguir, e dando continuidade aos trabalhos, a Coordenadora Geral do
projeto, Dra. Maria Grasiela de Almeida Dantas, lembrou a beleza singular do
Município, onde chaminés das fábricas e usinas, estendendo-se por toda a cidade,
remetem-nos a um passado longínquo em que a História do Brasil se confundia com a
economia açucareira, além de nos aproximar de nossa riqueza têxtil e cerâmica, que
sobrevive ainda. Dos engenhos remanescentes, algumas igrejas coloniais e casas
grandes ainda resistem, testemunhando esse importante ciclo econômico açucareiro,
como preciosos legados às atuais e futuras gerações. Observou que também a
Natureza é pródiga com nosso Município, doando-nos praias fluviais, ilhas,
remanescentes de Mata Atlântica, grutas e cavernas de beleza inigualável, e águas
minerais, que representam ingredientes perfeitos para o Turismo Rural, o Ecoturismo
ou o Turismo Verde. Lembrou, no entanto, que Turismo não existe sem rede viária
adequada, saneamento, preservação do meio ambiente, posturas municipais básicas
quanto a limpeza e higiene, cuidados com o espaço público, e profissionalização para
os empregos que esse setor exige. Disse ainda que o Plano Diretor de uma cidade que
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quer se desenvolver turisticamente, portanto, deve refletir a visão do Turismo em suas
normas, posturas municipais e decisões da municipalidade.
O Mediador dos trabalhos, Dr. Ariosvaldo Aguiar, Consultor Credenciado pelo
Ministério das Cidades, ao dar continuidade ao evento, expressou satisfação de
participar do momento, como membro desse processo para a instalação do Plano
Diretor da Cidade de Santa Rita. Como todos sabem, acrescentou, há uma exigência
constitucional para que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem seus
planos diretores participativos, com prazo para conclui-los, e Santa Rita está
exatamente nesse esforço, como somos todos testemunhas, e aqui estão debatedores
para que discorram sobre o tema Turismo, e, ao final de suas explanações, os debates
serão abertos, para que as lideranças comunitárias se pronunciem. Neste momento,
passamos a palavra à Dra. Zélia Almeida, que falará sobre o tema “Turismo religioso
e histórico”.
Em continuidade dos trabalhos, e no uso da palavra, a Dra. Zélia Almeida
parabenizou os participantes do evento, em especial o Excelentíssimo Senhor Prefeito
do Município, Dr. Marcus Odilon, pela sua força mobilizadora, nesta hora tão
importante. Lembrou também que estamos aqui para levantar questões, abrindo
caminho para a elaboração do Plano Diretor da Cidade de Santa Rita, que refletirá a
vontade do povo, pois o povo é o soberano das decisões: o povo junto de nós e nós
decidindo com o povo. Nós informamos, e todos decidimos, explicou. Contou ainda
que já teve oportunidade de comparecer a solenidade de inauguração de uma estátua,
em via pública, onde todas as autoridades estavam presentes, menos o principal
interessado, o povo. A ausência dele, nesse caso, acrescentou, era a prova cabal de que
não fora consultado, e nem mesmo convidado para a festa. No entanto, era ele quem
estava pagando do seu bolso aquela obra e aquele evento, realizado com as
contribuições da população recolhidas através de impostos. Daí porque, acrescentou,
qualquer obra construída visando o Turismo religioso, ou não, tem que ter a
participação do povo, principal interessado, que se manifestará através de suas
lideranças comunitárias. Adiantou, em seguida, que qualquer intervenção municipal ou
da comunidade em relação aos monumentos da cidade dependerá do uso a que se
propõe. Como exemplo, citou a igreja André Vidal de Negreiros. Se a mesma ganhar a
função de local de manifestações religiosas, o procedimento será um; caso seja usada
como monumento histórico, o procedimento será outro. Em qualquer dos casos, a
decisão será de comum acordo com a sociedade. Daí porque é importante que, para
efeito de entendimento e desempenho, devemos definir, portanto, o que é Cultura, o
que é Arquitetura e o que é Arte em relação aos monumentos. Citando a importância
do Município como parte da História da Paraíba, a palestrante observou vários pontos
relevantes como potenciais turísticos, como os fortes às margens do rio, os navios
submersos, as ilhas, a primeira fábrica de cimento da América Latina que aqui se
instalou, usando matéria prima específica da região, fora o manancial de águas
minerais, a produção de abacaxi, cana-de-açúcar, e outros. Devemos descobrir, junto
com a comunidade, como integrar a História, a Religião e a Produção Econômica do
Município, enfatizando a parte que mais se destaca como força desenvolvimentista no
Turismo potencial, incluindo-a no Plano Diretor da Cidade. Essas ações, porém, não
podem se realizar isoladamente, e sim integradas aos municípios vizinhos, pois muitos
melhoramentos implantados aqui vão beneficiar João Pessoa, por exemplo. Citou o
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Forte de Atalaia como um dos marcos históricos mais importantes do Estado, e sua
utilidade era como posto de observação para conter a invasão holandesa, e do qual se
avista quase todo o litoral paraibano até a costa do Cabo Branco. A construção de um
ancoradouro no local integrará, automaticamente, Santa Rita a outros municípios
como João Pessoa, Cabedelo e Rio Tinto, gerando outras redes turísticas ao redor. A
integração entre os municípios, segundo o Ministério da Cidade, é a mola-mestra do
desenvolvimento turístico. Para ilustrar sua explanação, usou lâminas e fotos. A
oradora encerrou sua palestra fazendo uma homenagem à Cidade de Santa Rita, pelo
desejo de sua comunidade em ampliar seus horizontes, e pela decisão de suas
autoridades de investir no Turismo.
Na seqüência dos trabalhos, o Mediador Dr. Ariosvaldo Aguiar passou a
palavra à palestrante Dra. Regina Amorim, para discorrer sobre o tema “Caminhos
dos Engenhos”.
No uso da palavra, Dra. Regina Amorim lembrou que, quando o Governo
Federal criou o Ministério do Turismo, já havia o primeiro roteiro turístico
segmentado do Estado, em 2001/2002, e esse trabalho continua, estando à disposição
de estudantes e professores universitários, para consulta. A proposta do Governo é
integrar o Turismo entre Estados. Assim, o Sebrae-Pernambuco, que já conta com
rotas culturais, convidou os Estados da Paraíba e de Alagoas para participarem do
Roteiro da Civilização do Açúcar, já existindo folders dessa roteiro, com mapas e
outros dados, onde Santa Rita está incluída. Em nosso Estado, ganha outro título e
subtítulo, “Turismo Rural e Cultural da Paraíba” onde se inclui o roteiro “Caminhos
dos Engenhos”, integrando a Zona da Mata, o Agreste e o Brejo, estruturado com
base na cultura da cana-de-açúcar e na produção da cachaça, com a maioria dos
engenhos em atividade produzindo, principalmente na região do Brejo, e ainda na
preservação ambiental, na História e na Cultura local. Na opinião da palestrante, os
roteiros turísticos tem que ter bons historiadores em suas equipes, que preparem
informações para constarem nos catálogos de serviços turísticos a serem entregues às
operadoras. Compõem o Roteiro Cultural da Paraíba os municípios de João Pessoa,
Santa Rita, Conde, Mamanguape e Baía da Traição, na Zona da Mata; Cruz do
Espírito Santo, Sapé, Guarabira e Pilar, no Agreste; Alagoa Nova, Alagoa Grande,
Areia, Bananeiras, Pilões, Borborema e Serraria, no Brejo. A oradora lembrou ainda
dos valores históricos e culturais dos engenhos paraibanos, berços de nossos
escritores, daí a preocupação em destacá-los no roteiro “Caminhos dos Engenhos”,
onde se sobressaem também as reservas ecológicas e cachoeiras, a arquitetura, os
costumes e a religião. Mas, adiantou, é preciso motivar os empresários para que
invistam no setor. Governo, Universidade, Poder Público, são apenas apoio. Lembrou
que Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro lançaram o roteiro “Estrada Real”, cujos
banners já circulam de forma itinerante nas escolas públicas e privadas, e é tema de
redações e discussões entre os alunos, numa forma de resgatar a História do Brasil,
exemplo que deve ser seguido pela Paraíba com seu roteiro “Caminhos dos
Engenhos”.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Moderador Dr. Ariosvaldo Aguiar
passou a palavra à palestrante, Dra. Vera Simões, para discorrer sobre o tema
“Inventário turístico”.
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Dando início à sua palestra, e no uso da palavra, a Dra. Vera Simões explicou o
que é um inventário turístico: trata-se de processo de levantamento, identificação e
registro dos atrativos, dos serviços e equipamentos e de infra-estrutura de apoio ao
Turismo de uma cidade, como instrumento de base e informações para fins de
planejamento e gestão de atividades. Daí a sua importância para o Plano Diretor.
Esse inventário já foi iniciado em Santa Rita, em parceria da Prefeitura Municipal com
algumas universidades, e queremos apenas que ele se aprofunde. Estamos trabalhando
nisso dentro dos padrões do Ministério do Turismo, e providenciando o cadastro do
Município para que esses dados constem em site do Ministério, dentro do Programa
de Regionalização do Turismo. Nossa oferta turística no site é muito importante
porque ele é acessado na internet por pessoas do mundo inteiro. A partir do
armazenamento dos dados do nosso potencial turístico, será possível ás instâncias
governamentais e privadas, e até ao Ministério, estabelecer prioridades quanto aos
investimentos em áreas viáveis, inclusive na hora de disponibilizar recursos. Todo
planejamento, portanto, terá como base o inventário da oferta turística, concluiu a
palestrante.
A seguir, o Mediador Dr. Ariosvaldo Aguiar passou a palavra ao historiador e
professor Dr. José Augusto Morais, para discorrer sobre o tema “Patrimônio Cultural
de Santa Rita”.
Dando sequëncia aos trabalhos, e no uso da palavra o Historiador Dr. José
Augusto de Morais disse que Santa Rita é o segundo município mais antigo da
Paraíba, sendo que pode se considerar até o primeiro, pois fazia parte da então cidade
Parahyba. Foi nesse Município que se iniciou o ciclo da cana-de-açúcar. No início do
Século XVI, já existiam em Santa Rita 18 engenhos em atividade produzindo açúcar.
O patrimônio cultural da cidade é formado pelos engenhos e pela sede municipal,
contando ainda com bens naturais, que compreendem os mangues, cachoeiras e
manancial de água mineral. Infelizmente, faltam estrutura e incentivo ao seu potencial
turístico. Antigamente, a Igreja Católica era atrelada ao Estado. Graças a essa
condição, herdamos um acervo religioso que consta de capelas e igrejas, além de festa
da padroeira, que ainda hoje se realiza, como uma de nossas tradições. Em cada
engenho instalado, há uma capela, patrimônio material que pode ser usado como
atração turística, caso sejam vencidas as dificuldades, uma vez que essas capelas se
localizam em propriedades particulares. Santa Rita é, ainda, um marco na História do
Brasil, pois foi aqui que se deu a expulsão dos holandeses, como foi aqui que se
construiu o primeiro engenho de açúcar, o Engenho Tibiri. Em seguida o palestrante
enumerou algumas capelas importantes, umas em ruínas, outras restauradas: a
primeira capela construída localizava-se no engenho pertencente a Duarte da Silveira,
a Capela da Ajuda; a Capela de Santana, belo monumento do Século XVIII, hoje não
tem condições de ser visitada, visto que está cercada por canaviais; Capela do Rosário,
no Engenho Tibiri: Capela de Nossa Senhora da Agonia, no Engenho Tapuá, que
pertencia aos carmelitas; a Matriz de Livramento é uma das mais antigas do litoral
paraibano, construída no Século XVI, com seu interior todo trabalhado em pedra
calcária, que nos lembra o mesmo trabalho encontrado nas igrejas da Guia e Lucena;
as Capelas da Batalha e do Socorro são marcos históricos, construídas na primeira
metade do Século XVII, após a expulsão dos holandeses, e para cumprir promessas
aos santos, caso as forças oficiais saíssem vitoriosas; a Capela do Patrocínio, do Século
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XVIII, no Engenho Una, chama a atenção pela sua construção em forma poligonal,
com oito lados, com uma torre copiada das igrejas européias, e, infelizmente, a casa
grande desse engenho está praticamente em ruínas, mas a capela foi restaurada e
tombada pelo Governo Federal; outra capela interessante é a Capela Santana do
Gargaú, onde, há três anos, o altar-mor, em madeira de lei, foi roubado e levado para
lugar ignorado, sem que até hoje se tenha identificado o autor, e ninguém foi punido.
Esses equipamentos não podem continuar a ruir e a se deteriorar, e a sugestão seria
entrar em contato com os proprietários das terras onde se localizam, a fim de
restaurá-los e incluí-los no roteiro turístico de Santa Rita.
A seguir, e dando continuidade aos trabalhos, o Mediador, Dr. Ariosvaldo
Aguiar passou a palavra ao palestrante Dr. Aluísio de Souza Freitas, representante do
Banco do Nordeste do Brasil, a fim de discorrer sobre o tema “Linhas de
Financiamento para o Turismo”.
Ao abordar o tema, o palestrante Dr. Aluísio de Souza Freitas lembrou que
linhas de crédito para o setor Turismo é assunto polêmico, porém simpático, e o
Banco do Nordeste do Brasil mantém alguns programas destinados ao financiamento
de infra-estruturas para o desenvolvimento turístico como o Prodetur, o Proatur, o
primeiro de natureza local, e o segundo, a nível regional, para financimento de
equipamentos turísticos destinados aos empresários que queiram se estabelecer nas
regiões com vocação para o Turismo. O público-alvo do Proatur são as empresas
privadas, pessoas jurídicas, empresários registrados na Junta Comercial e cadastrados
pelo Ministério do Turismo, que tenham o Turismo como atividade principal. Dentro
do Proatur, temos também o Fine, disse o palestrante, financiamento constitucional
para o Nordeste, com a finalidade de apoiar as atividades produtivas, geradoras de
emprego e renda no Nordeste. Explicou que o Banco do Nordeste do Brasil, por ser
um banco de desenvolvimento, foi contemplado com essa linha de crédito exclusiva,
com a finalidade de implantação, ampliação, modernização e reforma de
empreendimentos do setor Turismo, mediante o financiamento de investimentos e
capital de giro, sendo que investimentos são aqueles imobilizados, e capital de giro se
referem à circulação de dinheiro na aquisição de mercadorias e bens de serviço.
Segundo o palestrante, somente quatro municípios paraibanos estão cadastrados no
Ministério do Turismo, e aptos a se beneficiarem desses programas: Santa Rita,
Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa. O mais interessante no Fine, disse o
palestrante, são as taxas de juros que, para as micro-empresas são de 8,75 por cento ao
ano, referentes a juros fixos, com bônus de adimplência para contemplar os bons
pagadores. Para o Semi-Árido, o bônus é de 25 por cento de redução da dívida; para a
Zona da Mata, caso de Santa Rita, o bônus é de 15 por cento, cerca de 7,4 por cento
ao ano. São juros subsidiados para promover o desenvolvimento do Nordeste. Na
pequena empresa, os juros são de 10 por cento; nas médias, 12 por cento e, nas
grandes, 14 por cento ao ano. O palestrante explicou que, dentro dessa política, o
Banco do Nordeste do Brasil financia gastos com construções, ampliações, reformas e
benfeitorias em instalações; aquisição de veículos e utilitários móveis, com capacidade
mínima de 4 toneladas, e de máquinas e equipamentos móveis, podendo a aquisição
ser financiada de forma isolada. Por exemplo, quando o hotel está todo equipado,
faltando apenas o transporte. Aí o banco financia este isoladamente; móveis,
utensílios, capacitação de mão-de-obra; implantação de sistema de gestão de
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qualidade, e capital de giro. Em linhas gerais, os financiamentos abrangem áreas de
campping, operadoras, agências de viagens, serviços de alimentação como
restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos localizados nos corredores
turísticos; empreendimentos que promovam atividades de animação; ecoturismo;
turismo esportivo e de aventura; empreendimentos destinados à realização de eventos
e negócios como centro de convenções; parques temáticos; hospedagens como
hotéis-históricos, hotéis-fazendas, barcos-hotéis e pousadas rurais.
A seguir, e dando continuidade aos trabalhos, o Mediador Dr. Ariosvaldo
Aguiar passou a palavra ao Historiador, da Organização Não-Governamental
Engenho Conde, Dr. Siéllysson Francisco, para discorrer sobre o tema “Santa Rita,
patrimônio e História”.
Ao usar da palavra, Dr. Siéllisson Francisco explicou que sua palestra baseia-se
em trabalho de término de seu curso na Universidade Federal da Paraíba, depois
aprofundado em curso de especialização na Faculdade Integrada de Patos, quando
avaliou alguns documentos do Século XVII. No decorrer dessa pesquisa, salientou,
descobri que Santa Rita já foi chamada de “Conde”, e também de “Real”, quando era
distrito de João Pessoa, sendo um dos municípios mais antigos do Estado. Em 23 de
Dezembro de 1586, Martim Leitão esteve aqui para expulsar os índios, quando
descobriu a boa qualidade da terra de massapê, e contruiu o primeiro engenho, ao
qual denominou de ~Engenho D’El Rei”ou “Engenho Real”, o qual, no Século
XVIII, ganhou outra denominação de “Engenho Santa Catarina”, e foi divido em
duas partes: “Tibiri de Cima” e “Tibiri de Baixo”. Hoje, esse “Engenho Tibiri”, como
passou a ser chamado, está em ruínas. Outra construção do Século XVII é a Capela de
São Sebastião, que foi restaurada entre 2003 e 2004. A Capela de Santana do Gargaú,
outra preciosidade histórica do nosso Município, construída por Duarte Gomes da
Silveira, que também construiu a Casa da Misericórdia e a Capela da Misericórdia, teve
seu altar-mor roubado, e está em estado precário. Outra capela importante é a Capela
do Patrocínio, conhecida também como São Gonçalo, localizada na Usina São João,
datada do Século XVII, com seis lados e uma abóbada decorada com estrelas vazadas,
o que permite a iluminação natural em seu interior, com a luz do sol durante o dia, e a
luz da lua durante a noite. O que chama a atenção nessa capela é a sua beleza
esplendorosa sobressaindo-se numa paisagem rural rústica. Fui buscar respostas
sobre isso na História: enquanto na Europa vivia-se a reforma religiosa, no Brasil a
Igreja Católica queria manter a fé e seduzir adeptos através dos olhos. A casa grande
desse engenho está em ruínas. Outro monumento importante é a Capela da Batalha,
erigida no local onde Francisco Rabelo pediu ao povo que rezasse pela vitória do
Brasil contra os holandeses e, de fato, daí a pouco, chegou a ajuda de Henrique Dias,
com a qual a vitória foi conseguida. Observa-se que essa capela tem um alpendre,
servindo, provavelmente para reunir escravos que eram impedidos de entrar no
recinto onde só os brancos tinham acesso para assistir aos cultos religiosos. No centro
da cidade, temos a Capela de Santa Rita, datada de 1776. A igreja e a feira pública
foram fatores de desenvolvimento do centro da cidade que, de início, contava apenas
com seis casas. Três prédios de igreja se sobressaíram no centro: a Capela Santa Real
Matriz, para os brancos e donos de engenho; a dos negros, que depois foi demolida
para dar lugar a uma estrada; e a dos negros e pardos livres que, não podendo se
misturar aos brancos, e não querendo juntar-se aos escravos, construíram seu próprio
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espaço religioso, a Capela da Conceição, com o apoio de um senhor de engenho
chamado Joaquim da Silva. Com a libertação dos escravos, ela perde em importância.
A documentação sobre essa igreja deteriorou-se, após ser mantida até 1940, como está
se deteriorando todo o acervo documental da cidade, inclusive o Livro de Tombos. A
capela da Usina Santa Rita é em estilo neo-gótico, e no teto, percebe-se o estilo neoclássico. Ela teve sua porta principal roubada e seu piso quebrado por pessoas que
sonharam com botijas e tentaram achá-las. Hoje, ninguém pode entrar lá, devido à
quantidade de maribondos. Ao finalizar sua dissertação, o palestrante sugeriu que a
comunidade e os Poderes Públicos envidem esforços no sentido de tomar
providências para salvar os monumentos históricos da cidade de Santa Rita.
Ao retomar o uso da palavra, e dando prosseguimento aos trabalhos, o
Mediador Dr. Ariosvaldo Aguiar lembrou que, a julgar pelas exposições dos
palestrantes, o assunto não está esgotado e supondo que o Turismo em Santa Rita
será um capítulo do Plano Diretor da Cidade, é preciso estabelecer prioridades quanto
ao tema para que seja estruturado e implementado a fim de que dê frutos no
desenvolvimento do Município, com a revitalização desse setor em parcerias do Poder
Público com as empresas privadas. E, nada mais tendo a acrescentar, facultou a
palavra aos participantes do evento e a quem dela quisesse fazer uso.
A seguir, e retomando a palavra, a Dra. Zélia Almeida lembrou que Turismo
não se faz sem a participação do empresariado, e alertou para que medidas sejam
tomadas, a fim de evitar os impactos negativos das ações, em respeito à Ecologia e à
integração das águas.
Em seguida, usou da palavra o Sr. Nilton, representante da USAC, quando
lembrou a existência de duas igrejas que não foram citadas pelos palestrantes, a igreja
de São Bento, atualmente em ruínas e a igreja de Mucuta, na zona canavieira.
Em resposta à preocupação do Sr. Nilton, o Professor Dr. Siéllysson Francisco
confirmou que realmente não citou a igreja de Mucuta pela exiguidade do tempo, mas,
quanto à igreja de São Bento, disse que a desconhece.
Complementando os debates, a Dra. Regina Amorim disse que, ao ouvir tão
brilhantes oradores, fortalecemo-nos espiritualmente, e costuma dizer que historiador,
biólogo e geógrafo têm tudo a ver com o Turismo, tanto que poderiam se mobilizar
para formar grupos de guias turísticos. Lembrou, em seguida, que já existe o Roteiro
das Fazendas do Brasil, cujos ciclos produtivos passaram, como a cana-de-açúcar e o
café, mas as fazendas ficaram e, através de uma Associação, as pessoas se juntaram
para revitalizá-las como pontos turísticos, em intercâmbio com Portugal que mantém
o Turismo de Residências, englobando roteiros de antigos casarões. Assim, Santa Rita
poderá ser o primeiro território para incluir a Paraíba na Associação Fazendas do
Brasil, cujo patrimônio poderá se transformar em grande negócio.
Em aparte às explanações dos palestrantes, e no uso da palavra, o Historiador
Dr. José Augusto de Morais alertou que é preciso muito cuidado com relação às datas,
ao enfocar a História. Não temos nada do Século XVI em pé, na Paraíba, a não ser a
Igreja da Misericórdia em João Pessoa. Todos os monumentos foram refeitos no
Século XVIII. Evidentemente que as construções originais foram erigidas nos Séculos
XVI e XVII, mas, para efeito de História, levam-se em consideração as datas em que
foram concluídas. Assim, não adianta nada dizer que uma construção é do Século
XVI, quando suas características são do Século XVIII. Trata-se, portanto, de um erro
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histórico que os desavisados cometem, às vezes, sem culpa, pois, infelizmente, nossa
História escrita perdeu-se no tempo. Quanto aos “alpendres” nas capelas citadas, são
“terraços”, também chamados de “galiléias”, e eram três as capelas com essas
construções: a Capela do Desterro e a do Socorro, em Santa Rita, e a Capela da
Penha, em João Pessoa, sendo que nesta, o terraço ruiu. Esses terraços tinham a
função de separar as classes sociais nos rituais religiosos. Os catecúmenos, os escravos
e as prostitutas, entre outros, eram proibidos de entrar nas igrejas. Outra maneira de
usar esses terraços era em funções recreativas.
Na continuação dos debates, e em resposta ao discurso do seu interlocutor, o
Professor Dr. Siéllysson Francisco esclareceu que citou a Capela de Santana de
Gargaú baseado nos escritos do Historiador Elias Hackmann, autor do Século XVII.
A tal capela pode ter sofrido intervenção, mas tem brasão de Duarte Gomes da
Silveira. Por outro lado, ao analisarmos a arquitetura da Capela de São Sebastião,
embora a data não seja clara, observa-se que traz em sua estrutura construções em
pedra e tijolo. No Século XVII, já havia engenhos, em Santa Rita, que trabalhavam
com olarias, fabricando tijolos e telhas, conforme os escritos de Elias Hackmann.
Em continuidade aos debates, o Professor Dr. Augusto Morais salientou que
não foi sua intenção criticar o trabalho do colega, mas apenas chamar a atenção para
os frontões das capelas cujos recortes revelam construções do Século XVIII. Ao
receberem novos recortes nos frontões, essas construções perdem as características
primitivas. Nestes casos, podemos distinguir dois momentos: as raízes históricas do
Século XVI, que depois evoluem para o Século XVII e, em seguida, ao Século XVIII.
Em adendo às informações dos historiadores, o Mediador Dr. Ariosvaldo
Aguiar, usando da palavra, sugeriu que, a partir de agora, quando se levanta o
inventário dos monumentos históricos de Santa Rita, seria interessante registrar estas
questões.
Na sequência dos debates, a Geógrafa e Professora, Dra Maria Rejane Abreu
Barbosa, usando da palavra, disse ter achado muito interessante a citação do
“Caminho das Fazendas”, pela Dra. Regina Amorim, sugerindo que se procure saber
como nasceu a Associação das Fazendas do Brasil e de que maneira a Paraíba se
juntaria a esse roteiro turístico. Por outro lado, disse que, no seu entendimento, se a
Grécia realiza seu roteiro turístico sobre ruínas, isto não significa que nós aqui vamos
deixar nossos monumentos ruírem e sobre ruínas construirmos o nosso turismo.
Advertiu, também, que cabe aos proprietários das terras onde esses monumentos se
localizam a responsabilidade de restaurá-los, em parceria com os órgãos públicos. Que
não caia sobre a Prefeitura Municipal sozinha o ônus desse esforço, que deve ser feito
em conjunto com a iniciativa privada, com os órgãos federais e estaduais e com a
comunidade. Um exemplo que a palestrante citou nas dificuldades da restauração de
nossa História está na ponte que liga João Pessoa a Bayeux, que foi tombada pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e nada mais aconteceu, pois
ela continua no abandono, deteriorando-se.
Em continuação aos debates, a Dra. Vera Simões usou da palavra,
complementando o discurso da Dra. Rejane sobre as responsabilidades quanto à
questão dos monumentos históricos de Santa Rita. Como foi colocado, acrescentou, o
papel do Poder Público é provocar essa articulação, pois é importante a participação
dos representantes de vários segmentos da sociedade, tomando como base o
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inventário cultural da cidade. Disse entender que a questão deve ser debatida em
todos os níveis, e em todos os locais possíveis, inclusive na Câmara Municipal.
A seguir, Dr. Augusto Morais, usando da palavra, esclareceu que o fato de um
monumento ser tombado pelo Poder Público, não quer dizer que o órgão responsável
pelo tombamento tenha qualquer responsabilidade na restauração. Apenas a equipe
orienta sobre os trabalhos de recuperação. Infelizmente, esses órgãos funcionam
precariamente, sem capacidade de absorver os trabalhos que lhes cabem. De maneira
que nem os proprietários têm autorização para mexer nesses monumentos, a não ser
com a assessoria técnica dos órgãos que os tombaram. Sugeriu, portanto, que a
sociedade se mobilize, a fim de pedir orientações a essas equipes técnicas sobre como
mexer nos telhados das velhas igrejas.
A seguir, ao retomar a palavra, a Dra. Rejane Amorim disse concordar com a
proposta de que devemos conscientizar a comunidade sobre tão importante tema, e
lembrou que, no Cariri, voluntários se juntaram e criaram o Turismo HistóricoCultural daquela região, com resgate da Música, do Teatro e dos Monumentos
Históricos. Também na Serra Gaúcha, graças à união de voluntários com o poder
público, a história dos imigrantes foi resgatada, sob a coordenação de um arquiteto e
um historiador, e está em exposição no porão de uma residência. Trabalhar esses
roteiros turísticos junto às escolas é também um efeito multiplicador muito rápido e
eficiente, pois quem preserva a História do Município é a comunidade.
A seguir, o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, Dr. Marcus Odilon,
pediu um aparte nos debates, quando informou que Atalaia nunca foi fortaleza,
embora seja chamado de “Forte do Atalaia”. Era apenas ponto de observação de onde
eram identificados como amigos ou inimigos os navios que entravam na barra. Outro
ponto que Dr. Marcus Odilon enfocou se refere ao fato de que hoje já há uma
consciência preservacionista de nossa Cultura, na Paraíba. Mas, muita coisa foi
destruída. O Presidente João Pessoa, por exemplo, demoliu, sem qualquer
justificativa, uma igreja dos jesuítas; depois, o Presidente Argemiro Figueiredo
destruiu a Igreja das Mercês; o Dr. Ernani Satyro destruiu o prédio do Jornal A União,
de rara beleza, construído no Governo de Camilo de Holanda, em 1917. Hoje,
possivelmente, esses monumentos não seriam destruídos.
A seguir, complementando as informações do Dr. Marcus Odilon, o
Historiador Dr. José Augusto Morais disse que foi demolida uma igreja para construir
o tal Ponto de Cem Réis, que de ponto de cem réis não tem nada; a igreja Mãe dos
Homens também foi demolida para fazer uma praça, que de praça também não tem
nada. Infelizmente, a Igreja dos Jesuítas, que era a mais rica, onde Dom Adaudo
tomou posse, na Capela Nossa Senhora da Conceição dos Militares, antes São
Gonçalo, foi demolida e, em seu lugar, foi feito um jardim anexo ao Palácio da
Redenção. A partir de 1938, a preocupação com a preservação dos prédios históricos
melhorou, mas, ainda não ficou boa, pois o casario de nossa Capital foi totalmente
abaixo, no Século XX.
Outros oradores lembraram que já há projetos do Governo Federal em
andamento para restaurar algumas capelas em Santa Rita, e o em torno do Forte de
Atalaia. Outros observaram que, na Paraíba, somente Santa Rita tem cavernas e
grutas. Outros disseram que é em Santa Rita que nascem os rios que abastecem a área
metropolitana da Grande João Pessoa. A seguir, outros disseram que foi no Forte
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Velho que os portugueses aportaram em primeiro lugar, e Santa Rita foi a primeira
sede da Capitania da Paraíba.
Dando continuidade aos debates, a Dra. Maria Grasiela de Almeida Dantas,
Coordenadora Geral do Plano Diretor Participativo da Cidade de Santa Rita,
agradeceu a participação de todos, desejando que a semente lançada dê bons frutos.
Na seqüência dos trabalhos, o Mediador Dr. Ariosvaldo Aguiar pediu aos
presentes que quem tiver algum material sobre o assunto debatido, como documentos
e outros, que procure a Coordenação Geral do projeto, quando serão tiradas cópias
dos mesmos, a fim de enriquecer o inventário da Cultura do Município. Qualquer
contribuição nesse sentido, acrescentou, será importante, não somente para o atual
diagnóstico, mas também para discussões posteriores. A seguir, e nada mais tendo a
acrescentar, passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, Dr.
Marcus Odilon, para as considerações finais.
Em seguida, usando da palavra, o Excelentíssimo Senhor Prefeito do
Município, Dr. Marcus Odilon, disse entender que a finalidade deste Seminário foi
cumprida, o que já é uma grande vitória. E, sem nada mais a acrescentar, declarou
encerrados os trabalhos, após o que, eu, Escritora Maria José Limeira Ferreira, lavrei a
presente Ata, com assessoria e revisão da Assistente Social Patrícia Guedes da Silveira,
a qual subscrevemos e damos fé.
Santa Rita, 12 de Junho de 2006.
Maria José Limeira Ferreira
Escritora
Patrícia Guedes da Silveira
Assistente Social
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2º SEMINARIO – TURISMO E DESENVOLVIMENTO - 12/06/2006

Na composiç ão da m esa, o Excelen tíssimo Senhor Prefeito do Município, Dr. Marcus Odilon; à sua esquerda a Coordenadora Geral do Plano Diretor
Arquiteta Dra. Maria Grasiel a de Almeida Dant as; o Professor Siéllysson Francisco e o Co nsultor Credenciad o pelo Ministério d as Cidades, Dr.
Ariosvaldo Aguiar; à sua direita, a Dra. Zélia Almeida; a Dra. Regina Am orim; a Dra. Vera Simões, e o Dr. José Augusto de Morais.

Na Platéia, encontram-se presen tes o Secret ário de Finanças do Município, Dr. Carlos Alberto L. de Aguiar; Diretor de Cultura do Município, Sr.

Geraldo; o Secretário de Cul tura Desporto e Turismo, Max dos Santos; a Se cretária do Bem Estar Social, Dra. Rosália Ba tista; a Sub-Secretária do B em

Estar Social, Maria Gore tt Rol yn; a Coordenadora d e Administração, Maria Apare cida; V ereador Gilvandro; o Engen heiro Dr. A écio G ermano;

representant e do Setor Imobiliário, Marcos Melo; Sub-Secretário de Turismo Orlando Inácio; representant e do Senai, Kethlyn Seixas; representante
dos Desbravadores, Romeu R.de Assis, e dem ais convidados.

12

Produtos
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CONVITE
2º Seminário Turismo e Desenvolvimento
Rua:
Bairro:
Fone:
Ramais:

Juarez Távora,
Centro- Santa Rita -PB
3229 1400
202 / 205

O Prefeito do Município de Santa Rita, Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho e a equipe técnica do

Plano Diretor, convidam V. Sª para participar do 2º Seminário “Turismo e Desenvolvimento“ como parte do

Programa de Participação Popular do Plano Diretor Participativo de Santa Rita , que realizar-se-á às 8:00 hs

, do próximo dia 12 de junho de 2006, no Auditório da Secretaria de Educação deste Município,situado à rua
D. Pedro ll, s/n - Tibiri Fábrica.

PROGRAMAÇÃO:
08:00h
08:30h

CREDENCIAMENTO

SOLENIDADE DE ABERTURA
Prefeito de Santa Rita - Dr. Marcus Odilon
Presidente da Câmara -Walter Filgueiras de Sena
Coordenadora do Plano Diretor- Dra. Maria Grasiela de Almeida Dantas

09::00h

MESA REDONDA : TURISMO E DESENVOLVIMENTO
MEDIADOR: Ariosvaldo Aguiar -Consultor Credenciado pelo MCidades
PALESTRANTES:
Dra. Zélia Almeida -Turismo Religioso e Histórico
Dra.Regina Amorim - Caminhos dos Engenhos
Dra.Vera Simões - Inventário Turístico

09:45h

Coffee Break

10:00h

10:45h
12:00h

CONTINUAÇÃO DA PALESTRAS
Dr.José Augusto de Morais - Patrimônio Cultural de Santa Rita
Dr. Aluísio de Souza Freitas - Linhas de Financiamento para o Turismo
Prof. Siéllysson Francisco - Santa Rita: Patrimônio e História
DEBATES

ENCERRAMENTO
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16

17

18

19
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Produtos
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RELATÓRIO DE PROPOSTAS LEVANTADAS NO SEGUNDO SEMINÁRIO
DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS GESTORES MUNICIPAIS E
PLANEJADORES, COM A MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA, PARA DISCUSSÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DA CIDADE DE SANTA RITA,
SOB O TEMA “TURISMO E DESENVOLVIMENTO”, REALIZADO EM 12
DE JUNHO DE 2006.

Durante a realização do Segundo Seminário de Capacidade Técnica dos gestores
municipais e planejadores, com a mobilização da sociedade civil organizada para
discussão das prioridades estratégicas do Plano Diretor Participativo da Cidade de
Santa Rita, que teve como tema “Turismo e Desenvolvimento” algumas questões
foram renitentes, dentre elas, a integração da cidade de Santa Rita com outros
Municípios circunvizinhos a fim de promover o desenvolvimento turístico local,
tendo em vista a impossibilidade de recursos do Município de arcar sozinho com essa
responsabilidade, e vez que o assunto interessa a toda Região Metropolitana onde esta
Cidade está incluída.
Dentro desta mesma visão, surgem inevitavelmente indagações no sentido de
formas possíveis de trazer o apoio da iniciativa privada para investir neste setor que
mostra-se tão promissor a prima-facie e que não vem recebendo a devida atenção dos
empreendedores particulares e dos gestores públicos
Uma melhor estruturação e divulgação dos pontos turísticos do Município se
mostra como essencial para o florescimento deste setor. Para tanto, é necessário que
se tomem iniciativas por parte do Setor Público no sentido de uma melhor divulgação
e ampliação das Rotas de Turismo do Município, além de uma maior intervenção do
Poder Público Municipal na preservação de patrimônios históricos, a maioria dos
quais se encontram sob a tutela da propriedade privada, em terras onde a prioridade é
aumentar a produção da cana-de-açúcar e do abacaxi e seus derivados.
Como, a todo o momento, o Poder Público é mencionado como um articulador
da relação entre a iniciativa privada e os interesses sociais, entrando nesta relação
como um mediador e provedor de infra-estrutura para o crescimento turístico no
município, caberia a este o papel de mapear, fazer um inventário dos potenciais
turísticos da Cidade adequando-os aos interesses da iniciativa privada para que esta
venha a investir no Município.
A partir mesmo desse inventário, as ações públicas se constituiriam na
preparação de toda uma infra-estrutura para o recebimento de equipamentos turísticos
e ainda em incentivos fiscais para a instalação de estabelecimentos comerciais ligados
a esse segmento da economia. Por fim, caberia também à Prefeitura Municipal incutir
na população uma maior conscientização em defesa do patrimônio histórico-cultural e
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ambiental de Santa Rita, transformando a comunidade em parceira do Poder Público
nesse sentido e, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda.
A cidade de Santa Rita situa-se em uma posição estratégica, eis que mesmo não
dispondo (ao menos em um primeiro momento) de uma estrutura hoteleira, situa-se
bastante próxima de João Pessoa, abrindo precedentes para a criação de rotas de
turismo nas mais diversas áreas, desde o turismo ecológico ao turismo cultural e
histórico, onde os turistas teriam a oportunidade de desfrutar das belezas naturais,
participando de trilhas e excursões, após o que seriam novamente encaminhados a
seus respectivos hotéis.
O Turismo seria, por outro lado, a porta de entrada da iniciativa privada para
investimento em atividades afins, gerando emprego e renda, graças à instalação de
empresas de serviços.
As políticas de incentivo a iniciativa privada já estão bem delimitadas e de certa
forma são bastante convidativas, ao passo que oferece planos de financiamento
bastante promissores, através dos bancos oficiais.
Santa Rita, 12 de Junho de 2006.
Patrícia Guedes da Silveira
Assistente Social
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