
Seminário Revisão Legislação Sítio 
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29/04/2015

Manuel Sátiro (secretário de Serviços 
Públicos de Olinda)

Ação da Secretaria de Serviços Públicos no
Sitio Histórico de Olinda.

Manuel Sátiro iniciou sua fala se apresentando e disse que Olinda é uma cidade com 

problemas de cidade grande, mas com arrecadação de cidade pequena. Ressaltou que, 

desde 2001, a cidade tem crescido economicamente por conta de empreendimentos que 

têm sido abertos aqui.

Apresentou Arnaldo Basto, secretário Executivo de Manutenção Urbana.

Muitas vezes, os moradores vão fazer reformas nas suas casas e colocam os entulhos no

meio da rua. Isso não é responsabilidade da PMO.

Restos de poda de árvores devem ser informados à PMO, para que possam ser 

removidos.

Pessoas estavam roubando as lixeiras, por isso, a PMO está substituindo pelas atuais, 

que consistem num aro de metal, onde são prendidos os sacos de recolhimento de 

resíduos.

Para tentar acabar com o descarte irregular de entulhos no Coqueiral, na entrada da 

cidade, a PMO vai instalar câmeras de monitoramento a fim de saber quem faz o descarte

irregular para que sejam multados.

No SH, o horário da coleta de lixo é diariamente das 7:00 h às 16:00 h.

A Manutenção Urbana consiste em tapar buracos nas vias e organizar as calçadas.

Os buracos da Compesa são de sua responsabilidade e não da PMO.

Reconhece que o SH tem problemas sérios, principalmente em grandes eventos, como o 

Carnaval.

Também temos problemas com o roubo das tampas de bocas-de-lobo, que são feitas em 

ferro fundido e são roubadas, pois valem um bom dinheiro.

Há uma parceria com a SEPAC, que deve informar à Secretaria de Serviços Públicos os 

problemas de buracos nas vias, falta de regularidade nos serviços de coleta de lixo e 

também de remoção de entulhos e de podas de árvores.

Arnaldo Basto interveio dizendo que a Manutenção Urbana trabalha não só na “área 

turística”, mas também nas áreas carentes da cidade, como V8, V9, V10, Guadalupe, 
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Barreira do Rosário, Amaro Branco, Bultrins…

Foram roubadas as chaves da iluminação pública da Avenida Sigismundo Gonçalves.

Hoje, estamos substituindo a luz amarela por luz branca na iluminação pública da cidade.

Finalizando, falou da coleta seletiva, que deverá ser ampliada para toda a cidade e que 

muitos municípios da RMR não têm esse tipo de coleta e aqui em Olinda, só temos no 

SH.

INTERVENÇÕES:

EDMILSON: A população tem em mente que a PMO tem o dever de fazer a manutenção. 

A Educação Patrimonial é importante para que as pessoas estejam sabedoras de suas 

responsabilidades ao vir morar no SH. Sugere que a PMO fale com a população para 

orientar sobre os restos de podas de árvores. Falou do caminhão-pipa usado para lavar 

as ruas do SH, que está jogando água nas casas das pessoas. Sobre os buracos da 

Compesa, que a PMO não é responsável, mas que a mesma deveria acionar a Compesa 

para que refaça os calçamentos das ruas. Também criticou evento acontecido no GIGA no

domingo anterior, dizendo que desde cedo havia barulho de orquestra de frevo na 

Avenida Joaquim Nabuco.

SÁTIRO: Respondendo, falou que sobre as podas de árvores, que tem um telefone para 

contato para informar sobre o assunto e que vai implantar um 0800 para esse tipo de 

denúncia. Sobre o problema com o caminhão-pipa, informou que a empresa que fazia o 

serviço já foi suspensa por esse motivo.

EDUARDO (SSPO): Esclareceu a atividade acontecida no GIGA e que não houve o que 

disse o morador.

ANEIDE: Sobre a coleta seletiva: indagou quais os dias que os moradores deverão 

descartar móveis. Citou que bares deixam as ruas sujas. Destacou que a frente da 

Câmara Municipal vive suja por causa dos ambulantes. Disse ainda que os bares deixam 

garrafas nas ruas e pede que a PMO faça um trabalho junto aos bares.

SÁTIRO: Respondendo, disse que a PMO vai monitorar isso e que serão instaladas mais 
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lixeiras no SH.

FERNANDO AUGUSTO (IPHAN): Diz que tem de se fazer campanha de massa para que 

as pessoas não sujem demais a cidade. Propôs também uma rede contra incêndios, que 

acontecem por causa de gambiarras. Sugere também se faça o manejo das podas de 

árvores.

XAXÁ: Falou da péssima iluminação da Rua Henrique Dias, da Bica de São Pedro que 

teve sua água desviada pelo mesmo cidadão que privatizou sua calçada na mesma rua e 

o Poder Público nada fez até agora.

PLÍNIO VICTOR: Reclamou das podas de árvores nas calçadas e da Praça João Lapa, 

que virou uma bagunça e que tem ex-presidiários morando na mesma e que o local virou 

zona do baixo meretrício, inclusive com um “quartinho improvisado” que foi feito para a 

prática de prostituição. Disse também que se não houver uma ação coordenada ente a 

PMO e o IPHAN, quando voltar a verter água na Bica a situação dali ficará pior do que já 

está, pois as pessoas da Praça poderão usá-la como banheiro e usar sua água pra 

banho, comida e outras necessidades.

SÁVIO: Informou que os bares limpam suas calçadas quando fecham na hora estipulada 

pela legislação, mas que os ambulantes ficam pelo tempo que quiserem e não limpam as 

ruas e calçadas.

FERNANDO AUGUSTO (IPHAN), em nome de VÂNIA AVELAR: Informa que as Bicas de 

São Pedro, dos Quatro Cantos e do Rosário serão revitalizadas e a água voltará a verter 

da Bica de São Pedro.

PLÍNIO VICTOR: Diz que um problema sério é a falta de banheiros depois que os bares 

fecham.

ALEXANDRE (SODECA): Falou do transtorno que é a Praça João Lapa. Disse que a 

situação degradante instalada na Praça tem de ser controlada pela PMO.

LUCÍDIO: Propõe que se façam lixeiras seletivas para que as pessoas coloquem o lixo no 

lugar certo, nos lugares onde tem câmeras. Propõe que se faça um Terminal Turístico no 

Sítio de Seu Reis, no Carmo.
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ANEIDE: Criticou a fiação na rua Porto Seguro. Também falou que o manguezal que 

apareceu na Bacia do Varadouro seja podado, pois o mesmo está atrapalhando a visada 

do SH para quem está no Umuarama e que o Cais do Varadouro seja restaurado e 

revitalizado.


