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Há necessidade de haver um seminário tratando da Geologia do SH.

(Hélvio explicou que as Oficinas só poderão ocorrer em julho, portanto, propôs mais dois 

seminários, sendo um com Peixe, discorrendo sobre o Projeto Recife/Olinda e um com 

um professor de Geologia para tratar sobre a Geologia do SH.)

PATRÍCIA: Refletir sobre a capacidade de carga do SH.

INTERVENÇÕES:

EDMILSON: Gostou dos temas apresentados hoje e indagou se, enquanto morador, 

poderia instalar no seu imóvel, placas fotovoltaicas, para captação de energia solar no 

telhado de sua casa e também se poderia transformar seu telhado em “telhado verde”.

PATRÍCIA PEDROSA: Respondendo, disse que houve um projeto de Arnaldo Gedanken 

(arquiteto já falecido) que contempla o uso das placas de captação de energia solar e 

acha também que pelas necessidades dos tempos modernos, há sim condição de se 

contemplar na Lei, os chamados telhados verdes.

CLODOMIR: É menos prejudicial fazer “lajes jardim”.

ANEIDE: Foi ótimo assistir às palestras pela intimidade que os palestrantes têm com o 

SH; e indaga se diante de toda a contemporaneidade, qual a expectativa de ambos os 

palestrantes com relação aos futuros técnicos, que cuidarão desse patrimônio?

CLODOMIR: O futuro, a Escola e os técnicos. Temos que nos bater muito na questão da 

Educação Patrimonial. Em 1986, a PMO tinha 53 arquitetos e engenheiros e hoje, só 

temos 12. Tem que se trazer novos técnicos e melhorar a questão salarial. Preocupa-se 

mais com as gestões, pois cada prefeito que entra muda tudo.

PATRÍCIA: É uma dificuldade muito grande por conta dos baixos salários, uma vez que 

são feitos concursos públicos, e os aprovados nem terminam o estágio probatório e 

pedem exoneração, pois passam em outros concursos, com melhores salários que os que

Olinda paga e vão embora.

JOSÉ AYLTON: Já estamos nos aposentando e faltam técnicos. Quando entrou na PMO 
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era muito jovem e contou com pessoas como Patrícia, Jackson Junior, Aneide. Diz 

também que a Arqueologia tem de estar presente em todas as intervenções no SH.

ROBERTO: Educação Patrimonial tem de ser reiterada. Apesar de que algumas coisas 

devem ser alteradas, pois manter uma casa como ela era, é um problema.

VERA MILET: O sentimento de que estamos próximos do SH. Condena a velha prática de 

ex-prefeitos que, ao sair, levam toda a documentação, comprometendo a memória das 

intervenções feitas na cidade. Deve-se refletir profundamente sobre os valores do SH. O 

valor documental está sendo abolido pelos gestores nos últimos tempos. Detalhes 

construtivos de portas e janelas, por exemplo, estão se perdendo. Estamos colocando os 

carros na frente dos bois, pois não saiu um Plano de Gestão para o SH. As discussões 

estão muito ricas e propõe que continuem. É contra rever a legislação sem haver um 

Plano de Gestão do SH.

HÉLVIO: Este seria o último seminário, mas estamos tentando contato com Peixe. As 

oficinas só poderão ser iniciadas em julho por conta da agenda do consultor. Acha que o 

Plano de Gestão do SH tem tudo para ser levado a cabo. Estamos trabalhando com dois 

produtos: o Plano de Gestão e a Legislação. Não se busca o ideal, mas a qualidade. O 

nosso serviço público tem sim problemas, mas os técnicos estão com maior 

amadurecimento.

ALEXANDRE: Questão da habitabilidade que muita gente fez para aproveitar o pé-direito 

alto dos imóveis do SH, que fez mezanino para melhorar a ventilação e a claridade no 

interior do imóvel. Hoje em dia, não se deve fazer.

PATRÍCIA: Cda imóvel é uma época. Não se pode construir hoje com o padrão construtivo

dos séculos XVIII, ou XIX, uma vez que cada imóvel é um documento e retrata uma 

época.

EDMILSON: representando Fernando Augusto, do IPHAN, entregou abaixo-assinado 

solicitando que os seminários sejam realizados à noite.

MURIEL: Muita gente vem morar em Olinda, mas está indo embora por conta do rigor da 

legislação e precisa da gestão pública e gestão do SH, e deveria facilitar mais para o 
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morador que quer reformar sua casa, pois a forma como está se fazendo, está 

incentivando as obras irregulares. Ouvidoria Municipal também é importante.

SÁVIO: Acha que foi esquecido o verdadeiro motivo para a revisão da legislação e diz que

quem age certo tem muito impedimento e para os ambulantes nada é requerido. Tem um 

bar e tudo o que ele faz no bar dele é fiscalizado pelo Poder Público, mas os ambulantes 

pintam e bordam. Os bares fecham à 1 hora da madrugada, mas os ambulantes ficam até

de manhã, sem banheiros, sem limpeza. Reclama que foi tratado como criminoso pelo 

Controle Urbano. Fiscalização só existe para quem está legalizado, mas os ambulantes 

não são fiscalizados.

LUCÍDIO: Sofre com a falta de diálogo entre a PMO e o morador. É um absurdo, pois não 

permite que o cidadão faça obras para economizar energia, ao passo que existem postes 

com luz acesa pela manhã. Não se olha nem para o morador, nem para o funcionário. 

Mais uma vez tocou no problema do trânsito no SH, para parar com os engarrafamentos 

nas ladeiras.

PATRÍCIA: Valores da modernidade devem sim ser incorporados aos imóveis antigos, 

mas isso deve ser feito observando critérios.

VÂNIA AVELAR: Parabenizou Hélvio pela liderança da equipe, pois está fazendo com 

doçura. Diz que o uso deve ser adequado ao bem, e não o contrário, pois os imóveis são 

tombados. Nós, servidores públicos, ganhamos nosso salário para produzir patrimônio 

público. O ser humano é o maior patrimônio. O povo tem de ter qualidade de vida. Solicita

à SODECA que venha apreciar esse processo, mas com o objetivo de contribuir. É 

fundamental que arquitetos observem a legislação.

ANEIDE: interveio, dizendo que o morador de um imóvel no SH tem a missão de ser 

guardião do patrimônio.

PLÍNIO: 90% dos técnicos não moram no SH. Informa que a Sigismundo Gonçalves foi 

toda descaracterizada. A rua do Farol não tem mais imóvel antigo (tombado), pois os 

proprietários deixam cair para reconstruir tudo modificado. Propõe a criação de Câmara 

Técnica de Imaterialidade. Diz que precisa de um jardim interno.


