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Mobilidade Urbana.

Hélvio dá início aos trabalhos, convidando o palestrante, às 10:50 h, informando também 

que a questão da mobilidade urbana tem sido assunto recorrente neste Seminário.

O palestrante citou o Caderno Técnico Nº 9, do IPHAN, acrescentando que a Lei 

12.587/2012 diz que toda cidade que não tiver um Plano de Mobilidade, atrelado ao Plano

Diretor, não receberá recursos do Governo Federal. E disse que Olinda, assim como o 

Recife e Jaboatão dos Guararapes também estão devendo isso.

Depois, passou a palavra para as técnicas Regilma Sousa e Carla Leite.

Elas explicaram que temos de ter muito foco para fazer o planejamento para o Sítio 

Histórico. E que temos que tirar da cabeça que o SH deve ser motivo de queda de braço 

entre moradores e empresários e que é esperada a duplicação da frota de veículos em 10

anos. Também afirmaram que o desafio é conseguir a solução que atenda a todas as 

demandas.

Sobre a linha Amparo, Carla falou que existe um Plano de lugar(?). Diz também que 

houve uma discussão interna visando retira a mão única no Alto da Sé, que há dificuldade

de sinalizar o SH, que sempre tem parceria com a SEPAC e muitas vezes têm de ser 

usada as placas temporárias e que está em estudo a utilização de GPRS para fazer a 

sincronização dos sinais e fazer com que a tecnologia ajude no controle.

EDMILSON: Reclamou do bloqueio, que o material é de péssima qualidade e que precisa 

de uma discussão mais séria sobre a mobilidade.

BEBÊ: O que mais preocupa com relação à mobilidade é que as pessoas não cumprem a 

Lei. Um problema é que se gasta tanto e a cidade está mais suja do que quando o 

recolhimento do lixo era feito com carroças e que a mobilidade é importante.

LUCÍDIO: Reclamou da atuação da PMO e do Controle Urbano quanto ao fechamento de 

uma bodega que foi aberta sem licença na Rua de São Bento, na véspera de um feriado 

prolongado. Que os fiscais da PMO deviam conversar com o proprietário e esperar que o 

mesmo fosse à SEPLAC para dar entrada no processo de licenciamento do 
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estabelecimento comercial, no dia em que a PMO retomasse as atividades.

VERA MILET: Mobilidade é muito importante. O dilema tem a ver com a cultura do 

desrespeito à legislação. Acabamos de ver que Lucídio defendeu o desrespeito. Propõe 

que se faça um ponto para colocar vans que façam o transporte no SH, com 

empreendedores. Alertou que existem imóveis com rachaduras no Bonsucesso por causa 

do tráfego de ônibus e pergunta como são feitos os projetos, como os mesmos são 

aprovados e por que não são implementados.

XAXÁ: Em primeiro lugar, diminuir a invasão dos carros de outras cidades que usam o SH

como rota de fuga de engarrafamentos.

PLÍNIO: Os ônibus [de turismo?] perderam, deixaram de circular por Olinda.

PATRÍCIA PEDROSA: Falou que, em 1999, houve uma discussão com o MPF visando 

ampliar a tonelagem no SH para adequar ao uso de micro-ônibus.

OSVALDO LIMA NETO: Afirmou a necessidade de se criar estacionamentos periféricos, 

com terminais de vans e micro-ônibus.

ANEIDE SANTANA: Disse que tem de fazer estacionamentos.

LUCÍDIO: Não gostou do que disse Vera Milet e afirmou que não propôs que a legislação 

fosse desrespeitada e também acha que Olinda deveria ter um terminal de turismo. 

Sugere que o mesmo seja implantado no prédio da Policlínica Barros Barreto, que, na sua

opinião, deveria ser remanejado para outro local.

ALEXANDRE(SODECA): Acha que tem de inverter o sentido da rua Luís Gomes para 

evitar o tráfego nos horários de pico, no SH. Também propõe sinalização do solo para 

disciplinar o estacionamento no SH. Atividades de maior porte devem ser localizadas 

sempre na parte baixa.

SERGINHO: Não precisa trazer modelos de fora. Usar o que temos. Vê falta de vontade. 

Acha que tem que usar o material humano.
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ROBERTO VASCONCELOS: Tem que se pensar nas pessoas, conversando com a 

comunidade.


