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Hélvio deu início à sessão e passou a palavra ao palestrante.

Falou que é o conjunto de Olinda, seu verde, seu mar, suas construções que revelam a 

importância de Olinda para o País e para a humanidade.

Já que o Plano Diretor está sendo revisado, é uma oportunidade para unificar a linguagem

e a terminologia a fim de que não haja dúvidas quanto ao tratamento dado ao SH.

O grande fluxo de automóveis no SH pela manhã é um problema ambiental e a cidade 

está criando vias, induzindo para o oeste da cidade, a partir de Bultrins para frear esse 

fluxo no SH.

Seminário acontecido aqui em 04/10/2011, que envolveu a PMO, a UFPE, IPHAN e MP-

PE, intitulado “A Cobertura Vegetal na Paisagem do SH de Olinda”.

Paisagem cultural: predominância do verde.

Há que resgatar essas formas de replicar a experiência do Horto d'El Rey, pois os 

quintais, ao longo do tempo, foram seguindo o plantio do Horto, com aclimatação de 

espécies vegetais.

Falamos não da mata nativa, mas da natureza construída pelo povo, construído 

culturalmente.

INTERVENÇÕES:

EDMILSON: propõe que as secretarias antes de começarem suas apresentações, exibam

seus organogramas para que se saiba a quem se dirigir para fazer denúncias, pois estão 

sendo derrubadas muitas árvores para construções de “puxadinhos”. Clodomir Barros tem

um estudo sobre a cobertura vegetal do SH. Sugere também que se faça um inventário 

dos quintais e que se faça educação ambiental.

VERA MILET: Sente falta de muitas pessoas que deveriam se interessar, não há 

representantes de outras secretarias, principalmente da Secretaria de Educação, e falta 

de técnicos, pois estão as mesmas pessoas há 30 anos e os problemas são os mesmos. 

Participou da elaboração da legislação de preservação. Sugere também que na revisão 

do Plano Diretor, o SH seja considerado ZEPC1. Fala na importância da vegetação, pois 
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como moradora de Olinda desde 1972 conviveu com todas as leis de Olinda. A cada 

revisão de legislação, a gente acaba correndo atrás do que perdeu, pois há ausência de 

controle pelos órgãos públicos que deveriam ter como função de controlar e fiscalizar. 

Estamos hoje fazendo a revisão para legalizar o que está ilegal, pois, com a anuência da 

PMO, ocupações ilegais foram permitidas; que a cobertura vegetal de 1968, hoje temos 

mais ou menos 50% do que havia há mais de 50 anos. Propõe que se redefina o Horto 

para se plantar espécies da Mata Atlântica, pois as abelhas-uruçu não visitam espécies 

exóticas e que mangueira, jaqueira e fruta-pão, segundo os biólogos, impedem e inibem o

desenvolvimento d mata nativa. Falou da expulsão dos pobres, pois hotéis e pousadas 

adquirem casas nas ruas onde as pessoas pobres moravam. Disse que “Cidade 

Ecológica” é um título que está defasado, e que até mesmo o quintal da Câmara 

Municipal foi destruído.

MARCELO SANTA CRUZ (Vereador): Falou do esvaziamento dos seminários e que 

deveriam ser convidados os técnicos de outros órgãos do Município, principalmente da 

Secretaria de Educação, pois a criançada é quem deve poder educar os adultos. Deveria 

estar preservado pelo menos 40% da cobertura vegetal. O Horto deve ser desapropriado 

para ser uma área pública, pois talvez cerca de 30% é que deve ser preservado e 

também a Fundação Casa da Criança (Baccaro), que está ocupada desordenadamente e 

que é de importância fundamental a preservação imediata do Horto. Passarinho tem 

muitas fotos dos quintais e sugere uma exposição com as fotos antigas e mais recentes 

desses quintais.

PATRÍCIA PEDROSA:

PLÍNIO VICTOR: Para quem serve as cidades? As cidades estão sendo privatizadas. 

Estão sendo transformadas em campos de concentração. Olinda não pode ser uma 

cidade com somente empreendimentos. Falou no Sistema Municipal de Preservação. 

Enquanto a PMO não privatizar o Horto, nada pode ser feito com relação ao mesmo, 

porque não se pode fazer nada em propriedade privada. Os quintais mudaram. Pede que 

seja refeito o Sistema Municipal de Preservação.

ANEIDE SANTANA: Acha que tinha de estar aqui o pessoal da Secretaria de Educação e 
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o pessoal que faz Educação Patrimonial. Não é apenas manter a cobertura vegetal, mas 

manter as espécies nativas, mais compatíveis com a cidade. Não adianta substituir um 

cajueiro por uma algaroba. Sente falta da garotada que está nas universidades.

LUCÍDIO: Propõe que o Sítio de Seu Reis seja o Receptivo Turístico de Olinda e que se 

façam gestões junto ao Hotel 7 Colinas, atual proprietário do Sítio dos Marroquim para 

fazer um pomar com fruteiras nativas como pitombeira, seriguela, cajá, caju, e que se faça

um projeto de piscicultura no Sítio de Seu Reis.

JACKSON JUNIOR: Criticou a volta das barracas de artesanato que impedem o visual do 

Horto d'El Rey.

VERA MILET: Evitar que as árvores cresçam muito próximas aos imóveis e orientar os 

moradores para a colocação de telas a fim de evitar que folhas e frutos caiam nos 

telhados das casas.

ANEIDE SANTANA: Em aparte, falou que falta convivência entre as pessoas que 

trabalham no SH e os moradores.

XAXÁ:

HÉLVIO POLITO: Questão dos topônimos para que seja colocado no portal da PMO a 

listagem das ruas e o porquê dos topônimos.

Finalizando, Roberval Veras foi responder aos questionamentos feitos, e comentar sobre 

as intervenções da assistência. Diz que o Poder Público deve estar a serviço da 

sociedade.

Ressaltou que Olinda foi proponente para conseguir investimentos para plano de 

arborização utilizando espécies nativas da Mata Atlântica.

O município vai passar a emitir o licenciamento ambiental.

Precisa melhorar e fortalecer a coleta seletiva e existe um Centro de Educação Ambiental,

com visitas de vários públicos, especialmente a criançada das escolas públicas do 

município.

Estão buscando investimentos para criar uma Unidade Móvel de Educação Ambiental.
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A responsabilidade ambiental não é somente do Poder Público, mas de toda a sociedade. 

Um cidadão(ã) tem tanta responsabilidade com o meio ambiente quanto o Poder Público 

e que pretende elaborar um plano estratégico de gestão de quintais.


