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[0h 00m 01s] Bom dia a todas e a todos, é um consenso aqui da gente dar logo início a essa 

audiência, porque apesar da gente ter tido a informação de que algumas pessoas ainda estão se 

deslocando pra cá, mas até em respeito a quem chegou na hora, e pra que a gente também 

tenha condições de desenvolver bem o nosso trabalho, a gente vai dando início e as outras 

pessoas infelizmente vão tentar recuperar aí alguma informação que porventura tenham perdido. 

Nós vamos dar início aqui à primeira audiência pública que está prevista dentro do cronograma 

de discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Essa primeira audiência tem um 

propósito de discutir mais especificamente o conjunto de contribuições que já foram 

sistematizadas a partir já de um processo de discussão, de escuta com diversas instituições, 

com representações em alguns ambientes participativos de produção de conteúdo, e que agora 

culminam com um material que foi amplamente divulgado, pra que a gente possa fazer uma 

discussão mais ampla desse primeiro produto que estabelece os princípios, as diretrizes, os 

objetivos da Política Municipal de Mobilidade Urbana. No cronograma ainda que está previsto, 

nós temos pelo menos mais três audiências já pré agendadas, pensadas, já definidas, que numa 

próxima audiência pública nós teremos as diretrizes das políticas setoriais que compõe essa 

agenda da mobilidade urbana, políticas setoriais de pedestres, ciclistas, transporte coletivo, 

logística urbana, infraestrutura, todas as diretrizes mais detalhadas dessas políticas setoriais, 

para depois num outro momento nós termos as audiências públicas que vão trabalhar mais 

especificamente os projetos que estão vinculados a cada uma dessas agendas específicas. 

Então a gente está aproveitando aqui pra fazer essa contextualização porque todos nós 

sabemos que mobilidade urbana é um termo abrangente, que tem essa complexidade, essa 

diversidade, então não se pode mais abordar mobilidade urbana apenas por uma de suas 

dimensões, mas sim dentro dessa visão mais integrada e sistêmica da mobilidade urbana como 

todo o sistema de fluxos de pessoas, bens, serviços, que ocorrem dentro do ambiente urbano. 

Inclusive, no nosso caso, buscando também discutir a dimensão metropolitana que é 

fundamental pra se discutir adequadamente a questão da mobilidade urbana. Nós sabemos que 

apesar da Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelecer a necessidade de planos 

municipais de mobilidade urbana, mas essa nossa agenda só vai ser enfrentada e trabalhada de 

forma adequada quando nós também alcançarmos a sua discussão na sua dimensão 

metropolitana. Isso é um consenso, é uma das funções de interesse comum, que o próprio 

Estatuto da Metrópole trata como legislação federal. Então veja, dentro dessa agenda que nós 

temos aqui, a dinâmica que está estabelecida para essa sessão nossa em relação à Política 



  

Municipal de Mobilidade Urbana prevê uma apresentação, nós temos aqui na mesa João 

Domingos, que é o Presidente do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira e o Sideney Schreiner 

que é o Secretário Executivo de mobilidade do Instituto Pelópidas e está como coordenador 

desse esforço aí de construção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Sideney vai fazer uma 

apresentação pra nivelamento que está prevista aí pra uns 30 minutos, pra ele procurar apenas 

fazer um resgate aqui pra quem não teve talvez a oportunidade de ler toda a documentação que 

foi disponibilizada, ele vai precisar desse tempo pra fazer uma apresentação mais estruturada, e 

logo após nós vamos abrir pra aquelas intervenções que forem inscritas como apresentações, 

que está prevista na lei municipal que trata das audiências públicas. A única pessoa que se 

inscreveu pra essa apresentação mais específica foi o professor da Universidade Federal de 

Pernambuco Oswaldo Lima Neto, que todo mundo conhece, é uma referência na área de 

mobilidade aqui, e ele se inscreveu pra fazer essa apresentação e vai dispor de um tempo de 15 

minutos pra fazer a sua exposição mais detalhada. Encerrada essa fase, que como eu disse, 

está prevista na legislação municipal que disciplina as audiências públicas no nosso município, 

nós vamos abrir para a participação de toda a plenária. E aí, nós vamos pedir para que haja 

compreensão de todos e todas de que a gente vai estabelecer um tempo, que é o tempo que 

está estabelecido na própria legislação, de 3 minutos, e evidentemente para as pessoas fazerem 

um esforço pra nesse tempo concluírem o seu raciocínio, a sua abordagem, evidentemente que 

em 3 minutos não dá pra fazer uma intervenção mais completa, normalmente focando em um ou 

outro aspecto que a pessoa considere mais relevante como contribuição pra esse momento. 

Então nós vamos abrir para as inscrições, as inscrições vão acontecer... Foi distribuído um 

papelzinho, nós temos algumas pessoas aqui, Taciana vai ficar aqui nos dando um apoio, pra 

poder recolher os papéis de solicitação de inscrição, somente pra gente poder organizar aqui 

essa coisa de inscrição, e a gente ver se consegue conduzir da melhor maneira possível esse 

primeiro debate. Uma observação que a gente queria fazer também pra organização da mesa é 

o seguinte: duas observações, primeiro é que nós queremos deixar também como informação de 

que todo esse processo... (interferência de sinal de rádio) a propósito do que a gente ouviu aqui, 

uma das explicações era o seguinte, nós, como sempre fizemos, nós aqui contratamos dentro do 

nosso serviço de apoio a colaboração de um intérprete de libras. Nós sempre fazemos isso nas 

nossas reuniões públicas e audiências, mas infelizmente nós tivemos um contratempo na 

chegada, no deslocamento dessa pessoa, dessa nossa colaboradora, e nós conseguimos 

articular aqui uma forma da gente compensar isso fazendo o seguinte: na edição que nós vamos 

fazer do material, a gente poder disponibilizar na edição um ambiente, um espaço onde haja 

tradução em libras para que qualquer pessoa que queira ter acesso ao conteúdo que foi 

discutido aqui possa ter essa condição garantida. Inclusive nós estávamos até esperando que 

essa nossa colaboradora chegasse, mas infelizmente não foi possível e nós resolvemos dar 

início aqui a nossa sessão. E uma última informação é o seguinte, a câmara de vereadores 

constituiu uma Comissão de Mobilidade e Acessibilidade. Essa comissão vem acompanhando 

esse processo ainda no âmbito do poder executivo de formulação das nossas propostas para o 

Plano Municipal de Mobilidade, até pra gente poder garantir além dessa parceria, que é 

importante e necessária, nós termos também até um ganho no processo de debate e de 

discussão que necessariamente também vai acontecer na câmara de vereadores. Então na 

medida em que a gente já tenha a participação do poder legislativo junto com a gente já no 

processo de construção certamente nós vamos ter um ganho de escala que vai permitir que a 



  

gente avance bastante nos debates que vão acontecer tanto nesse momento em que ainda nós 

estamos no âmbito do executivo como também quando nós estivermos com essa discussão na 

esfera do poder legislativo. Nós temos aqui representantes da comissão, dos parlamentares, 

assessores dos parlamentares, que estão garantindo aqui a participação pra que eles possam 

fazer esse acompanhamento. Nós temos nessa comissão Gilberto Alves como presidente da 

comissão, temos Jaime Asfora como vice-presidente, temos Rodrigo Coutinho como membro, 

Jairo Brito, Davi Muniz, enfim. Então qualquer pessoa que quiser pode ter acesso lá no site da 

câmara, quem são os membros que estão acompanhando esse debate por essa comissão. Bom 

gente, isso posto, eu acredito que as informações de abertura mais gerais já foram dadas, então 

nós vamos dar início aqui, eu convido... Eu passo aqui para João Domingos antes da gente 

passar para a apresentação do Sideney. [0h 09m 41s] 

 

João Domingos  

Presidente do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira 

 

[0h 09m 43s] Bom dia, somente para complementar, a gente está tendo essa oportunidade aqui 

agora de debater, de fazer essa escuta, de receber contribuições, mas no portal do Plano de 

Mobilidade tem uma plataforma também disponível para contribuições até o dia 13 de outubro, a 

plataforma está estruturada de uma forma tal e que você pode fazer considerações específicas 

ponto a ponto da proposta, digamos assim, “item 1, gostaria de substituir esse item, excluir esse 

item, de complementar”, fazer sua justificativa, então as contribuições podem ser feitas através 

desse outro formato, que é um formato bem objetivo. A gente conta com a colaboração e a 

contribuição de todos. Desejo um bom trabalho a todos. [0h 10m 34s] 

 

Sideney Schreiner  

Diretor Executivo de Planejamento de Mobilidade, Instituto Pelópidas Silveira 

 

[0h 11m 02s] Bom dia, pra quem ainda não me conhece meu nome é Sideney Schreiner, eu sou 

Diretor Executivo de Planejamento de Mobilidade, no Instituto da Cidade Pelópidas Silveira, que 

é o responsável pelo desenvolvimento do Plano de Mobilidade. Eu gostaria hoje de fazer essa 

apresentação pra nivelar a discussão sobre a proposta preliminar pra Política Municipal de 

Mobilidade Urbana, que á a primeira parte do plano de mobilidade, e antes disso eu gostaria de 

fazer alguns comentários. Primeiramente, a gente ta tentando dentro de um processo mais 

efetivo de participação das pessoas com deficiência de disponibilizar essas informações que a 

gente tá trabalhando de diversos formatos. Pra nós conseguirmos já disponibilizar o texto base 

dessa audiência, que foi colocado pra download no portal do Plano de Mobilidade, ele foi 

disponibilizado de uma forma física em Braille, no Instituto de Cegos, na Associação 

Pernambucana de Cegos e na Associação Beneficente de Cegos de Pernambuco. Então são 

corpos em Braille que estão disponíveis pras pessoas com deficiência visual ter acesso a esse 

material. Uma outra forma que nós estamos tentando aumentar essa acessibilidade das 

contribuições para o plano é que nós já definimos um número de telefone que as pessoas com 

deficiência visual se quiserem enviar um vídeo no whatsapp falando das suas contribuições, a 

gente vai receber e analisar isso de forma a facilitar essa contribuição dessas pessoas. Dito isso 

eu gostaria de começar a apresentação e antes disso eu até observei que tem essa faixa “basta 



  

de mortes no trânsito”, eu acho que isso é extremamente importante, é a primeira diretriz que a 

gente está trabalhando no Plano de Mobilidade, é a segurança das pessoas, eu até convidaria 

vocês a passar ela aqui pra frente para aparecer no vídeo, porque eu acho que esse é um 

assunto extremamente importante que a gente tá abordando. Isso acho que é uma luta conjunta, 

tanto da prefeitura quanto da sociedade civil organizada, quanto das pessoas individualmente, 

eu acho que isso precisa ser valorizado. Começando com a apresentação, eu acho que é 

importante revisar alguns pontos, então com relação à exigência do Plano de Mobilidade, porque 

a gente está fazendo esse Plano de Mobilidade, existem basicamente dois requisitos legais, o 

primeiro é o Plano Diretor da cidade, que exige um Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, um 

outro nome para o Plano de Mobilidade, e a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a lei 

12.537/2012, que gerou a obrigatoriedade das cidades acima de 20.000 habitantes e que fazem 

partes de regiões metropolitanas de terem um Plano de Mobilidade Municipal. Inclusive as 

cidades que não apresentarem esse plano até um certo prazo, que é o dia 13 de abril do ano 

que vem, vão estar impedidas de receber recursos do orçamento geral da União da pasta de 

mobilidade. Bem, essa lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana não simplesmente diz que 

tem que ter um plano, ela disse quais são as informações, quais os dados, quais são as etapas, 

quais são os componentes que esse Plano de Mobilidade precisa conter. Isso foi especificado 

com o caderno de referência que acompanha a lei, e que é usado como termo de referência pra 

todas essas, pra o desenvolvimento desses Planos de Mobilidade Municipais, inclusive ele é o 

próprio termo de referência usado pelo Ministério das Cidades pra considerar o Plano de 

Mobilidade da Cidade. Também é o termo de referência utilizado pela Caixa Econômica Federal 

pra liberar recursos pra projetos de mobilidade. E ele é o que nós estamos utilizando como 

referência pro desenvolvimento do nosso plano. Dento desse escopo nós estamos abrangendo a 

questão dos pedestres, dos ciclistas, do transporte público, da logística urbana, do 

estacionamento, pólos geradores de viagem, infraestrutura e tecnologia entre outros pontos que 

nós adicionamos. A construção desse Plano de Mobilidade, nós temos trabalhado em 4 etapas, 

inicialmente foram as pesquisas preliminares e levantamentos onde nós realizamos um grupo de 

pesquisas muito importantes, a pesquisa origem destino de pessoas, a pesquisa origem destino 

de cargas, pesquisa de velocidade, pesquisa de estacionamento, de ocupação do transporte 

público, de ocupação do transporte individual, de contagem de pedestres e ciclistas, da 

contagem de veículos motorizados. Algumas delas ainda estão em andamento. Na segunda 

etapa nós tivemos o diagnóstico da mobilidade do Recife hoje, na terceira foi exatamente essa 

parte que estamos hoje, que ela incluiu oficinas participativas, reuniões setoriais e seminários 

técnicos, onde o objetivo foi levantar a contribuição, a percepção das pessoas sobre a 

mobilidade da cidade, identificar os problemas, identificar quais eram os anseios das pessoas 

com relação à mobilidade, estamos agora numa outra etapa que é exatamente a consolidação 

disso numa proposta, e existe uma outra etapa em andamento, que é o prognóstico onde nós 

temos a definição de cenários futuros de crescimento de população e crescimento econômico do 

município e da Região Metropolitana, e o desenvolvimento de um projeto de mobilidade 

integrado e uso do solo que é uma ferramenta que vai permanecer depois desse plano, ela vai 

continuar sendo usada pra guiar o desenvolvimento e principalmente da aplicação dos recursos 

públicos da mobilidade urbana. Depois disso nós temos ainda uma etapa de pesquisas 

complementares, que na verdade são algumas dessas que estão aqui, e finalmente nós 

chegamos na 6ª etapa, que é a etapa talvez mais ansiada pelas pessoas, que é a definição dos 



  

projetos e ações estruturantes que vão ser propostas aqui no plano. Finalmente nós temos uma 

etapa de consolidação disso tudo num Plano de Mobilidade e o encaminhamento desse projeto 

de lei para a Câmara dos Vereadores. Eu acho que é importante salientar que dentro dessa 

etapa de desenvolvimento da política municipal nós fizemos uma atividade de comunicação com 

a sociedade muito grande, foram desenvolvidos se não me engano 6 seminários técnicos, 

inúmeras reuniões setoriais, mas acho que mais importante que isso foram as oficinas onde nós 

tivemos 18 oficinas em todas as microrregiões da cidade, quem não sabe a cidade é dividida em 

6 RPA’s, cada RPA tem 3 microrregiões, então nós fomos em cada microrregião, ouvimos a 

sociedade em cada uma dessas oficinas, tivemos uma participação total de quase 1200 pessoas 

e levantamos em torno de 1300 contribuições. Essas contribuições foram avaliadas de acordo 4 

grandes grupos, que seriam as contribuições relativas a pedestres, ciclistas, transporte coletivo e 

transporte motorizado, e aí nós fizemos um trabalho muito grande de sistematização, 

interpretação e análise dessas contribuições que juntamente com o resultado dos seminários 

técnicos e reuniões setoriais culminaram na proposta que está contida no texto base que foi 

disponibilizado na internet. Existe um ranking que nós construímos a partir da quantidade de 

contribuições relativas a determinados temas de forma a guiar quais eram os temas, os assuntos 

com maior relevância para a população. Falando especificamente sobre a política municipal, ela 

é uma parte essencial para a construção do Plano de Mobilidade. Em algumas cidades no Brasil 

a política municipal já existia antes do Plano de Mobilidade, então o Plano de Mobilidade 

simplesmente se baseou na política municipal pra definir os projetos estruturantes da cidade. No 

nosso caso a gente está fazendo um detalhamento dessa política municipal contendo os 

princípios, as diretrizes, os objetivos, estratégias, instrumentos de gestão, a questão da inserção 

metropolitana, o monitoramento e acompanhamento do Plano de Mobilidade, sua aplicação, a 

participação e o controle da sociedade, o processo de revisão do plano e como vai ser tratado 

esse leque de projetos não previstos que inevitavelmente vão surgir ao longo do tempo. Isso é o 

que nós estamos implementando no texto base que é o material para discussão hoje. Na 

próxima audiência pública nós vamos apresentar um material base sobre as políticas setoriais, 

que vão ser as regulamentações mais específicas acerca dos pedestres, dos ciclistas, do 

transporte de passageiros, do transporte de carga, dos pólos geradores de viagem, 

estacionamentos e finalmente dos indicadores e metas que vão guiar o acompanhamento desse 

Plano de Mobilidade, a implementação dele ao longo do tempo. E finalmente nas duas últimas 

audiências públicas nós vamos discutir as ações e projetos estruturantes que são relativos à 

segurança da mobilidade, à qualidade da mobilidade, a modernização da gestão da mobilidade, 

a melhoria da resiliência da mobilidade e a transformação pra mobilidade sustentável. São as 

diretrizes principais que nós estamos apresentando aqui. Então de uma forma geral, a 

construção dessa proposta de política levou em consideração contribuições recebidas nas 

oficinas participativas, as contribuições recebidas na pesquisa OD, que foram mais de 4.000 

contribuições, foi o maior volume de contribuições que nós recebemos, os resultados da 

pesquisa de percepção que foram em torno de 900 resultados, a análise dos dados existentes, 

que nós fizemos um trabalho intenso de consolidação de dados já existente no poder público 

municipal, estadual e federal, os resultados das pesquisas preliminares, pesquisa 

origem/destino, pesquisa de ocupação, pesquisa de velocidade e assim por diante, e os 

resultados do diagnóstico que foram exatamente a análise das condições atuais da mobilidade 

no Recife. Tudo isso nós traduzimos para os princípios, diretrizes, objetivos, indicadores, 



  

participação social, revisão do plano, focando sempre nos pedestres e ciclistas, transporte de 

passageiros e de carga, pólos geradores de viagem e estacionamento. Indo agora para algumas 

questões... isso daqui que eu vou apresentar a partir de agora é um resumo do que está no texto 

base, então são as principais partes do texto base, nós começamos com os princípios do Plano 

de Mobilidade, aliás da Política Municipal de Mobilidade Urbana, onde nós temos acessibilidade, 

mobilidade sem barreiras físicas ou operacionais, a segurança, onde nenhuma vida perdida no 

trânsito é aceitável, exatamente “basta” de mortes no trânsito, a sustentabilidade, e aí a gente 

entra nas três definições principais, que é a questão econômica, social e ambiental da 

mobilidade urbana, o desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, que é o 

Planejamento Urbano Integrado de Mobilidade e a Mobilidade Integrada no Planejamento 

Urbano, as duas coisas não podem mais ser planejadas de formas distintas, equidade no uso do 

espaço público, então é a redistribuição do espaço proporcional às pessoas que utilizam esse 

espaço e não aos veículos, a questão da demanda por mobilidade, que é a questão da indução 

da mudança do comportamento das viagens, a mudança de paradigma, a gente parar de correr 

atrás de simplesmente atender ao que a demanda está pedindo, mas também de tentar mudar 

esses comportamentos, influenciar essa demanda, gestão democrática e participação da 

população no planejamento e monitoramento da mobilidade, e a integração da mobilidade e uso 

do solo alinhando ao adensamento populacional à oferta de mobilidade, e vice-versa. A partir daí 

a gente tem especificado na nossa proposta uma série de diretrizes que dizem respeito à política 

municipal e que fazem relação a objetivos estratégicos que vão ser representados dentro do 

Plano de Mobilidade. Então dentro das diretrizes da política nós temos a promoção da segurança 

das pessoas, que vai se refletir no Plano de Mobilidade com objetivos estratégicos de garantir a 

segurança de pedestres e ciclistas, e reduzir a quantidade e a severidade dos acidentes de 

trânsito. A outra diretriz é a melhoria da qualidade dos sistemas de mobilidade urbana, onde se 

reflete no plano com os objetivos de promover a conduta cidadã na mobilidade, estabelecer e 

fiscalizar padrões de qualidade do serviço de mobilidade urbana, estabelecer e fiscalizar padrões 

de procedimento para a implantação e manutenção da infraestrutura dos meios de mobilidade. A 

próxima diretriz apresentada é a transformação para a mobilidade sustentável, onde ela se 

reflete no plano com os objetivos estratégicos de realização da inclusão social na mobilidade, 

promoção das vocações econômicas de negócios para a cidade, redução das emissões de ruído 

e de gases de efeito estufa nos componentes da mobilidade urbana, e transformação da matriz 

energética dos sistemas de mobilidade. A próxima diretriz proposta é a modernização da gestão 

da mobilidade urbana que se reflete no plano com os objetivos estratégicos de adotar processos 

de planejamento da mobilidade que sejam tecnologicamente atuais e abertos à sociedade, a 

adoção de monitoramento integrado em tempo real das condições de mobilidade urbana, e aí a 

gente não está aqui falando só de carro, mas do transporte público e dos pedestres e ciclistas 

também, e a promoção da inovação tecnológica dos processos de monitoramento e gestão da 

mobilidade. Então a gente começa a caminhar na direção do que se chama smart mobility, que a 

gente tem informações que apóiam as decisões da gestão. A próxima diretriz é o aumento da 

resiliência dos sistemas de mobilidade urbana, que vão se refletir no Plano de Mobilidade com os 

objetivos estratégicos de estabelecer e adotar processos coordenados e planejados de resposta 

a eventos climáticos disruptivos, aqui vale salientar que quando a gente trabalha nessa área de 

mudanças climáticas a gente tende a falar de eventos climáticos extremos, mas as condições 

que nós temos hoje é de que um evento climático não precisa ser extremo para interferir na 



  

rotina da cidade, então a gente ta usando uma terminologia um pouco diferente, que é o evento 

climático disruptivo. Estabelecer e adotar procedimentos de preparação antecipada, para a 

operação do sistema de mobilidade quando esses eventos acontecem, e estabelecimento e 

adoção de ações de mitigação dos impactos diretos na mobilidade causada por esses eventos. 

Então, baseada nessa proposta de diretrizes a gente vai refletir isso dentro do Plano de 

Mobilidade especificamente com uma série de objetivos visando atingir aquelas diretrizes. E aí, 

baseado também nessas diretrizes a gente começa a trabalhar em cima de políticas setoriais, 

então já existe a previsão de alguns desses itens na política municipal, e ele vai ser mais 

detalhado na política setorial. Existe já uma intenção de se transformar esses dois em uma, 

transformar as políticas setoriais em um componente da política municipal pra facilitar. Então, a 

gente vai ter com relação aos pedestres definições acerca do manual de calçadas e escadarias, 

pra gerar uma padronização do processo construtivo, a questão da arborização, da iluminação, 

do financiamento das responsabilidades com relação às infraestruturas de pedestre. No caso 

dos ciclistas, a gente tem a definição do manual da rede ciclável que são proposições de 

padronização física operacional pra rede de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, definições de 

bicicletários, arborização e iluminação específica para ciclistas, financiamento dessa 

infraestrutura e responsabilidades para a implantação e manutenção, e assim por diante. No 

caso do transporte de passageiros é uma situação um pouco mais complexa, porque a gente 

tem a participação de outras instituições não necessariamente municipais, por exemplo a CBTU, 

o metrô, o Grande Recife com o sistema de ônibus, o sistema complementar que é gerido pela 

CTTU mas é operado por operadores individuais, e aí a gente vai ter aqui diretrizes para a 

navegabilidade, diretrizes para o transporte público coletivo em questão de atendimento, gestão 

e tecnologia, informação ao usuário, qualidade, diretrizes para a operação do transporte escolar, 

diretrizes para o táxi, para o transporte individual Uber, e os outros aplicativos que estão aí. Tudo 

dependendo da votação que acontecer em Brasília. Com relação aos pólos geradores de viagem 

a gente está prevendo as políticas setoriais, diretrizes para a informação da mobilidade, 

diretrizes com relação às responsabilidades que esses pólos geradores de viagem vão ter com a 

implantação e manutenção da infraestrutura que é utilizada por eles próprios, os procedimentos 

de avaliação dos impactos causados por esses pólos geradores de viagem, os processos de 

mitigação desses impactos e a definição dos pólos geradores de tráfego que tem uma 

classificação diferente da que nós temos hoje de empreendimento de impacto, mais voltada só 

aos impactos na circulação. Com relação à política setorial de transporte de cargas, nós estamos 

prevendo diretrizes sobre o tipo e o porte dos veículos que vão poder circular na cidade, 

diretrizes sobre as restrições de vias para cada tipo e porte de veículo, as diretrizes de horário de 

carga e descarga em cada região da cidade de acordo com seu uso do solo, definição do centro 

de distribuição urbana, pra que nós não tenhamos grandes caminhões chegando na cidade, 

definição de diretrizes para os corredores logísticos, uma vez que nós temos inclusive um porto 

no centro da cidade, então é uma situação que precisa ser contemplada no Plano de Mobilidade, 

zonas logísticas e a questão da fiscalização. Já a política setorial de estacionamento, nós 

estamos prevendo diretrizes para o estacionamento em vias, estacionamento interno ou lote, 

diretrizes para edifícios garagem, para a implantação e operação da zona azul, de áreas de 

embarque e desembarque, de áreas de carga e descarga e diretrizes pra estacionamento de 

ônibus. Então, são as diretrizes mais gerais pra regulamentação de toda a operação da 

mobilidade no ambiente urbano. Bom, o último item que eu gostaria de falar sobre a proposta 



  

que está disponível do texto base são os instrumentos de gestão. Esses instrumentos de gestão 

são previsões de instrumentos que podem ou não serem utilizados pelo poder público pra 

interferir na gestão da mobilidade da cidade de uma forma mais estruturada. Então nós temos 

entre eles os que estão previstos, o estacionamento, escalonamento de horários, para o início 

das atividades que ocorrem em âmbito municipal, restrição e controle de acesso e circulação 

permanente e temporária dos veículos motorizados em locais e horários predeterminados, 

política tarifária para os estacionamentos públicos ou privados, o pedágio urbano, os padrões de 

emissão de poluentes para locais e horários determinados, monitoramento e controle das 

emissões de poluentes pelos modos de transporte motorizado, tributação dos modos e serviços 

de transporte urbano, pela utilização da infraestrutura urbana, vinculação de receitas públicas de 

aplicação exclusiva em infraestrutura destinada a transporte coletivo e não motorizado, 

segregação físico/operacional do espaço para a utilização pelo transporte público coletivo e de 

modos não motorizados, os estacionamentos garagem integrados ao transporte público, 

regulamentação do uso da infraestrutura viária destinada à operação do transporte de carga, 

operações urbanas consorciadas nas áreas destinadas ao sistema viário prioritário, corredores 

de transporte coletivo e ao redor das estações ou terminais de transporte coletivo, ordenamento 

territorial voltado à mudança do adensamento ao longo desses corredores, a gestão da captação 

e da utilização priorizada de recursos pra ampliação do sistema de transporte público e coletivo, 

os programas e ações focados na melhoria dos espaços públicos, os programas e ações 

focados na melhoria da infraestrutura da rede viária principal, priorizando o transporte coletivo 

não autorizado, os programas e ações focados na priorização de obras destinadas ao transporte 

público coletivo de média e alta capacidade, os programas de fiscalização para garantir 

conservação na implantação de calçadas de passeio, hierarquização das calçadas de passeio 

público de forma a orientar melhor o investimento público, as políticas tarifárias dos serviços de 

mobilidade como instrumento da construção de uma mobilidade sustentável, ou seja, vocês 

gerar tributações para os veículos que geram mais poluição, por exemplo, os consórcios e 

convênios e acordo com os municípios da Região Metropolitana já prevendo o desenvolvimento 

de legislação sobre a questão Metropolitana do Recife. Bom, então depois disso a gente tem 

ainda as estratégias, isso aqui já é uma previsão do que a gente vai abordar na forma dos 

projetos, seria em termos de segurança a busca da definição do programa de zona 30, programa 

de ruas completas, programa de requalificação das travessias de pedestre, programa de gestão 

da circulação viária, requalificação de escadarias, redução de acidentes... com relação a 

qualidade da mobilidade o plano de educação na mobilidade, é interessante salientar que 

educação foi um ponto que em todas as oficinas que foram realizadas junto com a população 

esse aspecto se destacou de uma forma bastante significativa. Padrões de qualidade para a 

mobilidade, padrões de manutenção viária e de fiscalização da qualidade de uma forma geral. 

Em termos de modernização da gestão, são os padrões de processo de validação dos projetos 

de mobilidade, os padrões de estudos para impacto na circulação para os empreendimentos de 

impacto, programas de mobilidade inteligente “smart mobility”, programas de parceria 

acadêmica, reforçar essa aproximação do poder público com a academia, com a universidade, 

em termos de resiliência, o programa para estruturar respostas aos eventos climáticos 

disruptivos, a preparação para os eventos climáticos disruptivos e a mitigação para os impactos 

dessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Finalmente em termos de sustentabilidade 

a gente está trabalhando nos três aspectos, social, ambiental e econômico, onde no social a 



  

gente está focando no programa de melhoria do acesso ao local de emprego e educação, 

programa de mobilidade acessível e o programa de equidade de gênero na mobilidade. Em 

termos ambientais, um programa de promoção do transporte ativo, o pedestre e o ciclista, o 

programa de desenvolvimento do transporte público, programa de modernização energética do 

transporte público, e o programa de restrição ao uso do veículo motorizado individual. No ponto 

de vista econômico a gente tá trabalhando com a previsão do programa de desenvolvimento 

integrado da mobilidade e uso do solo, não sei se alguns conhecem, programa de estruturação 

da zona azul e o programa de mobilidade para o turismo. Então de forma geral aqui já vão ser 

algumas antecipações que a gente vai ter na política municipal do que vai ser detalhado depois 

em termos de projetos para o Plano de Mobilidade. Bem, era isso... só pra reforçar, o texto base 

que contém o detalhamento dessas propostas que a gente tá trazendo já foi disponibilizado, 

acho que tem umas duas ou três semanas no portal do Plano de Mobilidade, ele ainda vai ficar 

disponível inclusive, a plataforma para as contribuições vai estar disponível até o dia 13 de 

outubro e nós estamos nesse momento recebendo todas as contribuições que vão ser avaliadas 

de forma conjunta pra definição final do que vai ser tanto a política municipal quanto o Plano de 

Mobilidade. Obrigado. [0h 37m 15s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 

[0h 37m 24s] Obrigado Sideney, você inclusive usou menos tempo, foi bom porque dá mais 

tempo para o debate... pessoal, eu queria pedir licença ao professor Oswaldo para antes da fala 

dele anunciar que nós tivemos aqui a chegada do Presidente da Comissão de Mobilidade e de 

Acessibilidade da Câmara de Vereadores, o vereador Gilberto Alves, como já foi dito aqui a 

comissão vem acompanhando esses trabalhos até como forma de preparação para o debate que 

vai acontecer posteriormente na câmara, e eu queria pedir que nessa condição o vereador se 

fosse possível fizesse um pronunciamento aqui na nossa audiência pra gente dar continuidade 

depois, por gentileza. [0h 38m 06s] 

 

Gilberto Alves  

Vereador 

 

[0h 38m 11s] Bom dia a todos, cumprimentar o Secretário Antônio, João Domingos do Instituto, 

Sideney, já tive a oportunidade de conhecer a apresentação que Sideney fez aqui aos senhores, 

e cada vez mais a gente percebe que o plano vem absorvendo mais informações e mais 

detalhamentos, e vai também ganhando mais consistência. Isso nos anima. Dizer a vocês que a 

gente está de fato acompanhando de perto com muito interesse, porque nós instituímos a partir 

de janeiro deste ano uma comissão de acessibilidade e mobilidade lá na câmara que não existia, 

a gente tinha uma comissão de transportes, em face da importância, da relevância desse tema 

foi dada essa oportunidade, os vereadores de forma geral entenderam que a gente devesse 

como tem hoje, uma comissão que discute de forma permanente os aspectos da mobilidade de 

uma forma geral como também da acessibilidade. Nós estamos na expectativa, querendo muito 

que vocês possam terminar essa fase que é uma fase fundamental, uma fase importante onde 

vocês estão colhendo a partir da participação da sociedade de uma forma geral contribuições 



  

que possam melhorar tanto no aspecto das políticas de mobilidade como também do plano que 

será encaminhado à câmara municipal. Nós logicamente torcemos para que esse período de 

transição entre o que vocês estão fazendo aqui e a chegada do plano na câmara seja o quanto 

antes, porque a gente tem uma dificuldade em relação aos prazos, já em meados do próximo 

ano a gente tem um limite pra colocar em discussão, colocar em votação e logicamente poder 

aprovar o plano e apresentar à cidade um Plano de Mobilidade, mas dizer a vocês que também 

que a exemplo do que está sendo feito pelo poder executivo, e isso é uma fase fundamental que 

é esse envolvimento, essa participação de todos os senhores e senhoras, a gente também vai 

instituir esse mesmo nível de envolvimento e de debate com todos vocês quando o plano estiver 

efetivamente lá na câmara. A gente sabe que são em função do que está sendo proposto ainda 

haverá algumas modificações, imagino que isso é comum, mas a gente vai também, porque num 

outro momento quando chega lá no poder legislativo também é um momento da gente poder aí 

sim se ater mais ao que vai ser proposto no projeto de lei que o executivo deverá enviar à 

câmara. E também naquele momento a gente pode com a participação da sociedade, também 

se for necessário, fazer algumas intervenções e alterações e algumas melhorias no que está 

sendo ou no que será proposto pelo executivo. Então é dizer a vocês que a gente ta 

acompanhando de perto, eu to vendo aqui que tem uma pessoa que trabalha com o vereador 

Jayme Asfora, que é o vice presidente da comissão de mobilidade, enfim a gente está 

acompanhando porque a gente tem o interesse total, eu gostaria até de estar vendo aqui mais 

pessoas participando, que esse auditório estivesse muito mais cheio do que ele está aqui, 

porque é fundamental o envolvimento e a participação da sociedade, espero que mais pessoas 

se interessem, ainda há tempo, está sendo disponibilizado pela internet, quer dizer, as pessoas 

tem o direito, tem a condição de ter acesso ao que está sendo proposto, e ainda é tempo da 

gente buscar a participação e o envolvimento de outros setores também que não aqueles que já 

estão aqui presentes hoje. Espero que isso aconteça, se não acontecer nessa fase aqui que 

possa acontecer na discussão do poder legislativo, mas enfim, que ao final a gente possa 

oferecer à cidade um plano do tamanho da importância que é esse tema da mobilidade. Então 

parabéns a vocês, sucesso pelo trabalho, e parabéns a todos vocês também que estão 

envolvidos, que estão interessados em oferecer uma contribuição na construção desse plano. 

Obrigado. [0h 42m 27s] 

 

Oswaldo Lima Neto 

Professor da Universidade Federal de Pernambuco 

 

[0h 42m 54s] Bom dia a todos, eu agradeço o convite que o instituto me fez para estar aqui 

dando uma pequena colaboração, quero parabenizar primeiramente a Secretaria de 

Planejamento e o Instituto pelo que vocês viram aqui todo mundo que mexe com mobilidade está 

vendo da completude dos temas tratados dentro desse plano. Então há muito pouca coisa eu 

diria para vocês modificar no caminho que está sendo trilhado... eu queria rapidamente, eu não 

sei se vai dar, mas falar de algumas diretrizes que de certa forma Sideney já tocou quando tocou 

no desenvolvimento da política. Ou seja, que é ter uma visão de futuro bem articulada, a visão 

do uso do solo deve conduzir as decisões de transporte e não o contrário, dispor de lideranças, 

instituições eficientes, de governabilidade, de planejamento proativo, gerenciamento urbano, 

centros viáveis, desenvolvimento e fluxos equilibrados, competição e empreendedorismo, 



  

prioridade ao transporte público, desenvolvimento incremental, desenho urbano, cidade para as 

pessoas, restrição aos automóveis, transporte público integrado e hierarquizado, flexibilidade e 

inovação e oportunidade. Bom, o que é que eu chamo de visão de metrópole desejada? Uma 

coisa que eu senti falta aqui é que o nosso Plano Diretor é um plano muito mais voltado para as 

questões de engenharia, afastamento, altura, mas não havia uma proposta de desenvolvimento 

da cidade. Qual é a cidade que a população quer ou almeja no futuro? Isso a gente está 

construindo e eu acredito que a gente precisa melhorar para ter esse plano de desenvolvimento. 

Eu vou passar rapidamente... uma coisa que todo mundo fala mas que poucas administrações 

fazem é essa relação entre uso do solo e o transporte. Todo mundo fala que acha que é 

importante, porque isso? Porque quando você localiza as atividades você determina os 

movimentos que as pessoas vão fazer. E quando você expulsa a população para fora, o mais 

pobre principalmente, esse está lascado, porque as atividades que eles exercem não estão lá. 

Liderança. Eu acredito que tendo isso construído com a sociedade, tem de haver uma liderança 

que conduza esse processo, e a liderança no âmbito municipal não é outra pessoa se não o 

prefeito. O prefeito tem de assumir essas questões que a população está desejando. Instituições 

eficientes é dispor de um quadro institucional metropolitano que viabilize o planejamento, o 

financiamento, construção e operação e manutenção da rede metropolitana de serviços públicos, 

comuns através de uma ação consertada. Bom, foi dito aqui também uma coisa que é de 

estranhar, isso foi tentado corrigir com a criação do Estatuto da Metrópole, de que os planos de 

mobilidade cada cidade tem que fazer. Mas não adianta Recife fazer um plano sozinho. Você 

não sabe onde termina Recife e começa Olinda, onde termina Recife e começa Camaragibe. E 

mais, a população de Olinda, boa parte dela, vem trabalhar aqui, e como de Jaboatão também. 

Então não faz sentido se você não envolver a questão metropolitana no desenvolvimento dessa 

política. Bom, planejamento proativo e gerenciamento urbano, uma cidade que dispõe de uma 

mobilidade sustentável não é uma obra do acaso, ela resultou de um processo de planejamento 

que antevê, que é proativo e estratégico. Tem um cidadão aí famoso, que se chama Jan Gehl, 

que diz o seguinte, e ele é um cara conceitualmente conhecido no mundo todo, e ele diz sempre 

assim que quando chega num país principalmente como o Brasil e diz assim “olha, deve ser 

feito, deve ser modificado pra isso...” dizem assim “ah rapaz, vai com essas idéias lá pra 

Dinamarca, aqui a nossa cultura é diferente, tudo aqui é diferente, então você não vai conseguir”, 

ele diz que é sempre essa papo, mas na medida que você começa efetivamente a praticar, a 

questão da bicicleta... não era assim antes, cinto de segurança, se você chegar na Venezuela 

hoje, o taxista vai chegar pra você “pra que usar essa porcaria”? No Brasil todo mundo usa... 

faixa exclusiva para pedestre... em Brasília, em Petrolina, coisa que era inimaginável aqui só tem 

uma, que é a do Plaza, mas é uma coisa que dá pra mudar a cultura. Centro de cidades viável, 

as cidades que lograram dispor de uma mobilidade sustentável mantém centros fortes, isso não 

se contradiz com o desenvolvimento descentralizado através de subcentros hierarquizados, 

interligados pela rede de transporte público de alta capacidade. Isso a prefeitura está fazendo. 

Contratou um trabalho, está estudando centralidade e procura justamente que essa centralidade 

exerça esse papel para evitar o sobrecarregamento do cento. Se você mora perto de um centro 

desses e pode se deslocar a pé ou de bicicleta para resolver seus problemas diários é uma 

maravilha, porque você evita esse deslocamento para o centro. Desenvolvimento de fluxos 

equilibrado, já falei disso... competição e empreendedorismo, essa cidade e mobilidade 

sustentável apresenta um elemento de competição, pois ela não só reduz custos mas 



  

recompensa a eficiência e incentiva a inovação. Nela geralmente o capital fixo representado pela 

estrutura pertence ao poder público, o material rodante pertence ao empresário privado 

escolhido por licitação, baseado nos padrões de serviço fixados pelo governo, pelo menor custo, 

e o poder público mantém o controle de como os serviços são configurados, deixando nas 

licitações forças de mercado fixarem o preço. Ou seja, o lucro não é desencorajado, desde que 

ele promova o bem estar coletivo. Aí nós temo um bocado de problemas envolvidos, inclusive a 

questão do sistema de transporte que até hoje não tem ainda um sistema licitado totalmente. 

Muito parcialmente, pequeno, e com problemas sérios. Prioridade ao transporte coletivo também 

é uma coisa que todo mundo fala, mas pouca gente faz. Aqui nós estamos começando com isso, 

havendo um esforço da prefeitura na questão do estabelecimento das faixas exclusivas que a 

gente chama de BRS, nós temos algumas mas ainda há muito o que se fazer nesse sentido pra 

garantir porque isso é uma questão de equidade, é questão do uso do espaço. Hoje a nossa 

política no país como um todo foi orientada para o automóvel e não para priorizar o transporte 

público, não só social, mas equitativo para todo mundo, o uso do espaço onde aparecem essas 

figurinhas que mais tarde eu posso até mostrar aí mas vocês já viram essas figuras onde tem um 

bocado de carros, e de repente o pessoal todinho que está naqueles carros cabem num ônibus. 

Daí você já nota qual é a questão do uso do espaço público pelo automóvel. Não é prioridade 

para o transporte coletivo e isso aí é Bogotá, uma foto antiga, mas que mostra a prioridade que 

foi dada lá para o estabelecimento desses corredores, com duas faixas por sentido... bom, 

desenvolvimento incremental. Essas cidades sustentáveis geriram seus níveis de mobilidade 

através de avanços graduais, porém sempre guiados pela visão de futuro estabelecida no plano. 

Eu falo aqui já da questão da calçada. Nós temos uma luta grande, e eu apoio, que é a luta de o 

poder público assumir as calçadas. Não assumiu o pavimento do carro, porque não assumiu as 

calçadas? A gente sabe que isso é uma tarefa gigantesca, porque a nossa legislação diz que o 

responsável por ela é o proprietário do imóvel. Mas isso pode ser feito de uma forma gradativa, 

começa com os corredores estruturais, principais, secundários, aos poucos vai avançando aos 

poucos, agora tem que ter essa visão. Desenho urbano de cidade para pessoas... essas cidades 

dispõem de uma diretriz maior que afirma que as cidades são para as pessoas. Não para os 

carros. O transporte público de alta qualidade se entende como compatível para essa filosofia, e 

também faz parte da priorização do pedestre e do ciclista. Essas instalações devem ter o melhor 

desenho urbano possível para garantir atratividade para a população e o prazer de usufruí-las. 

Restrição ao automóvel. Eu particularmente acredito que não há solução para a mobilidade se 

não houver restrição para o automóvel. Não há. Você pode inventar qualquer coisa... mas não há 

no meu ponto de vista. Isso não implica que eu sou contra o carro. Não, o carro é necessário 

para muita gente, mas desde que você faça restrição em horários e locais específicos, você está 

facilitando inclusive quem precisa usar o carro. Então muitas cidades sustentáveis alcançaram 

promover melhorias para os pedestres, ciclistas e transporte coletivo através de restrições à 

posse e ao uso de automóveis. Mecanismos como sobre a taxa da gasolina, aumento da taxa de 

estacionamento, pedágio urbano, rodízio, proibição de circulação, exigências de garagens, isso 

tudo são medidas que são adotadas mundo afora. Transporte público hierarquizado e integrado. 

Essas metrópoles dispõem de uma ampla e abrangente rede de transporte coletivo, onde há 

uma otimização dos usos e diferentes capacidades apoiados por um sistema de informação ao 

usuário de alta qualidade e um sistema de políticas de integração tarifária que permite o 

deslocamento de forma rápida e confortável dos usuários por toda a região com o pagamento de 



  

uma só tarifa. Graças a deus nós estamos avançados pelo menos nesse aspecto. A nossa rede 

metropolitana permite o deslocamento de você sair lá de cima, por exemplo de Igarassu para o 

Cabo pagando uma só tarifa. É claro que o nosso sistema ainda deixa muito a desejar sobre 

diversos aspectos, mas esse aspecto em particular é muito importante, e nós já contemplamos 

ele na nossa rede. A rede então firmemente integrada, os pedestres e os ciclistas... uma coisa 

que eu me penitencio, porque passei pela EMTU e não consegui fazer, é a questão da 

informação que até hoje é extremamente precária. Todo mundo sabe que as pessoas individuais 

planejam sua viagem em casa de manhã, vai sair de carro, pegar um ônibus, uma bicicleta, e pra 

isso é preciso informação, e nós não temos. Flexibilidade e inovação... algumas dessas 

metrópoles resolveram apostar na flexibilidade e no menor custo do sistema de ônibus para 

construir seu sistema de transporte em massa e fizeram isso. Muitas dessas metrópoles 

conseguiram gerar soluções bastante criativas para os seus problemas particulares, que não 

necessariamente se apoiaram no desenvolvimento e uso de tecnologias sofisticadas, e 

oportunidade... nem sempre o êxito vem sozinho, através de ações deliberadas de um 

planejamento antecipativo. Ele pode vir do aproveitamento de oportunidades. Isso é o que a 

gente estava falando do uso do espaço ocupado pelos automóveis, acho que mais de 90% da 

vida do automóvel é parado, então o estacionamento é uma forma de restrição do uso do 

automóvel. Se a prefeitura quer usar esse mecanismo, é um mecanismo forte no sentido, bem, é 

o que eu estava falando, todo mundo que está nesses carros aqui cabem nesse ônibus, e aí 

você vê o espaço que os carros ocupam. Eu sempre falo, eu tenho essa visão aí de como os 

pilares no sistema de mobilidade integrada. Pressão popular, tem uma liderança que deve ser o 

prefeito, que conceba essa visão da cidade, e ela deve estar apoiada no planejamento do uso e 

ocupação do solo, na priorização do transporte público e não motorizado, na restrição do uso 

dos auto privados e na questão do estacionamento, e principalmente na questão de integração 

modal. Nós não temos uma estação de metrô nem do SEI que tenha estacionamento para 

automóvel, muito menos aonde deveria ser, nas extremidades. Então em Camaragibe, em Timbi, 

gente que vem de São Lourenço, de Carpina, de Limoeiro, duas, três vezes por semana, porque 

é que não poderia deixar o carro lá, num estacionamento integrado com o metrô, vai para o 

centro da cidade, resolve o seu problema, volta, pega o carro e vai embora, e o carro não entra 

na região metropolitana? Mas não há uma estação sequer. Estou falando de carro, mas bicicleta 

também, chamei atenção uma vez do diretor presidente da EMTU junto com o Secretário da 

cidade sobre, no meu entender, uma visão completamente tronxa do Grande Recife, de não 

permitir que o bicicletário fique dentro da estação. O que é isso? Em todo mundo qualquer 

bicicletário tem uma sala reservada para o cara colocar a bicicleta e quando voltar estar lá a 

bicicleta inteira. Aqui se você deixar fora, quando voltar se talvez ter a roda tem muito. Então é 

esse negócio que tem de mudar, ou seja o Grande Recife precisa ter, eu acredito, muito mais 

cuidado com os seus usuários. Cidades planejadas que tiveram essa visão... Curitiba foi uma, 

mas existem outras no mundo afora, e mais o instituto representa, tem um papel fundamental no 

que é daqui para o futuro, não só da visão, e esse plano também, mas manter ele atualizado e 

fazer com que ele se confirme. Se você for olhar Curitiba hoje, devido ao instituto que foi criado 

lá pra controlar e atualizar o plano e fiscalizar isso a cidade é exatamente como foi-se planejada 

naquele tempo, em 1960. Mas eu agradeço, queria dizer que estou disponível para responder 

qualquer coisa e agradeço a possibilidade de dizer alguma coisa pra vocês. Obrigado. [0h 56m 

52s] 



  

 

Falas da plenária (Bloco I) 

 

Pedro Guedes 

 

[0h 57m 49s] Bom dia, eu acho que a minha fala vai meio que se montar com as falas, porque a 

gente só tem 3 minutos pra falar e aí a gente fez uma pequena análise do texto base da lei, e eu 

esperava até uma apresentação um pouco mais detalhada comparado com o conteúdo do texto, 

e aí eu nem coloquei uma pergunta aqui mas eu vou iniciar por ela. Eu queria que a gente 

falasse um pouco aqui sobre porque a gente está discutindo a política municipal antes de ver 

alguma coisa do plano, porque a própria política referenda partes do plano que eu não sei se 

existem ainda.  Na minha cabeça a gente tinha que discutir os conteúdos do plano antes e 

depois fazer um texto de lei que fizesse com que aquilo conseguisse ser implantado, ser gerido 

depois. Isso foi a primeira pergunta. Depois eu queria só fazer pequenas observações. Primeiro 

que o levantamento de dados que foi colocado antes, na primeira parte do relatório, é muito rico, 

tem bastante coisa, mas também tem muita coisa faltando ali. Eu dou destaque para a parte de 

pedestre, que é a parte que eu acho que tem que ser prioridade sempre, que a gente não tem no 

levantamento de dados informações que a própria prefeitura tem, porque eu já consegui através 

de informações como largura de calçadas médias que existe na cidade, objetiva, porque no 

relatório da mobilidade fala “o Recife tem calçadas muito estreitas”, mas não tem quão estreitas, 

a média, qual é a média por bairro, o que vai se fazer com isso, além disso a responsabilidade 

pela gestão das calçadas que a gente sabe que está nas mãos de 12 ou 13 órgãos na prefeitura 

e dificulta muito a gente fazer um alargamento de calçadas por exemplo para dentro da faixa da 

via porque a CTTU toma conta entre o meio fio, e entre o meio fio e o lote tem 12 pessoas 

diferentes pra você conversar e você não consegue fazer isso nunca. A gente não tem nenhum 

levantamento de multa de trânsito, isso é um dado que a prefeitura tem muito fácil e pode ajudar 

a definir certas coisas de política e mobilidade, nada se fala sobre as velocidades 

regulamentadas na cidade... nem nos principais corredores a gente sabe qual é a velocidade 

máxima colocadas nos corredores pra depois ficar falando sobre redução de morte, redução de 

velocidades. Eu sinto falta também, eu sei que no texto base não deveria estar, mas eu queria 

saber se o plano vai tratar de um problema seríssimo no Recife que é o desligamento dos 

radares de velocidade depois das 10 da noite, entre 10 da noite e 6 da manhã os radares de 

velocidade geralmente não multam ninguém, e tem conseqüências seríssimas... o próprio 

levantamento de dados da prefeitura mostra que as velocidades são muito mais altas enquanto 

os radares estão desligados, da Ponte do Uchôa que eu digo, e eu também queria falar que a 

gente fala de gestão de demanda da mobilidade em algumas partes do texto base e eu acho que 

isso tinha que estar no glossário, porque é um conceito consolidado, vai sair um caderno técnico 

de referência do Ministério das Cidades esse ano ou no começo do ano que vem explicando 

como fazer uma política de GDM, eu acho isso importante, e a definição de zona 30 que está 

totalmente errada, ela fala sobre segregação de pedestres, e não tem nada disso, e é a única 

menção de velocidade quando se fala de segurança viária no texto base inteiro. Acho que era 

isso. Obrigado. [1h 01m 03s] 

 

Jessica Helena de Lima (UPE) 



  

 

[1h 01m 14s] Bom dia... também sou professora e consultora, só não sabia que poderia colocar... 

eu parabenizo vocês pela realização da pesquisa OD, eu acho que é uma boa maneira da 

inovação, mas eu tenho algumas dúvidas... a primeira delas é com relação ao mecanismo de 

amostragem. Eu baixei os dados da pesquisa OD que estão disponíveis no site, e eu percebi que 

alguns dados, alguns bairros estão sub representados, numa proporção bastante considerável, 

por exemplo o bairro do Caçote tem uma sub representação de 4 vezes com relação à sua 

população, e o bairro da Jaqueira tem uma sobrepresentação de 4 vezes também com relação à 

sua população. Então eu gostaria de saber como vocês vão tratar isso, a questão dessa sub e 

sobrerepresentação dentro da população dos bairros. Se vocês vão aplicar um fator 

populacional, se vocês vão retirar, o que vocês pretendem fazer, até por uma questão 

metodológica quando a gente quiser aplicar, porque eu estou tentando aplicar essas pesquisas 

dentro da universidade, como você falou era interessante uma maior interação entre a 

universidade e a prefeitura. Também tem a questão dos idosos, eu percebi que os idosos por 

exemplo, eles são segundo a pesquisa, quase todos de classe média alta e eles se locomovem 

por carro, e a gente sabe que isso não é a realidade da nossa população, então eu queria saber 

como é que vocês vão fazer esses recortes, como vocês vão tratá-los. Tem também a questão 

de mulheres com crianças pequenas, elas também não estão representadas na pesquisa, 

porque a pesquisa foi aplicada principalmente em escolas, então elas pegariam crianças em 

idade escolar, e também porque ela só contempla os deslocamentos casa/trabalho/estudos, 

então a mulher de um maneira geral está sub representada nesse aspecto. Outra pergunta que 

eu estou realmente curiosa em saber é porque não foi perguntada a questão do tempo de 

deslocamento na pesquisa, porque para mim é um dos dados principais quando você faz uma 

pesquisa de mobilidade. E porque ao invés de perguntar isso vocês perguntaram por exemplo se 

a pessoa estaria interessada em usar aplicativos uma vez que você só tem dentro da própria 

pesquisa 1% da população que usa táxi, que seria exatamente a questão dos aplicativos. Então 

eu não entendo porque retirar uma pergunta tão importante quanto o tempo de deslocamento e 

inserir uma pergunta que na minha opinião não seria tão relevante quanto a de utilizar um 

aplicativo. E porque por exemplo tem vários recortes que não são contemplados, como a 

questão dos hospitais, a questão dos deslocamentos para compras, tudo isso eu gostaria de 

entender como vocês pretendem tratar no futuro, porque eu compreendo que nessa pesquisa 

atual que nós temos disponível na internet isso não foi contemplado como deveria. É isso, 

agradeço, obrigada. [1h 04m 34s] 

 

Germano Travassos (Professor) 

 

[1h 05m 24s] Bom dia a todos, eu vou fazer uma maldade aí com a mesa, com Antônio 

Alexandre, com Sideney e o João Domingos. Eu vou levantar a peteca de um assunto que tomei 

conhecimento ontem e não diz especificamente respeito ao plano de mobilidade, mas eu acho 

relevante levantar essa questão. Eu vi no jornal no clipe que eu recebo que a BR 101 finalmente 

vai ser restaurada, vai ser recuperada, o contorno de Recife de Prazeres até Paulista. E pela 

notícia do jornal, e eu estou me baseando só nela, não foi contemplada a faixa exclusiva para o 

ônibus prevista para a via. Então tem dito lá na matéria que vai ter baias para que o ônibus pare 

fora da pista de rolamento e naturalmente não incomode os automóveis, mas não tem nada a 



  

respeito do uso do canteiro central, que em boa parte dela tem largura suficiente, para a faixa 

exclusiva do ônibus. Eu registraria aqui que isso é mais uma vez a falta de consulta, a falta de 

atenção e a falta de respeito com o PDTU RMR. O PDTU RMR é um documento que tem muita 

informação, e nele fica bastante claro que todas as perimetrais são vias importantes no 

deslocamento do Recife, essa estrutura nossa raio concêntrica faliu faz tempo, não é à toa que a 

Agamenon é sobrecarregada, porque ela acomoda um tráfego alheio ao deslocamento da 

própria Agamenon, e no PDTU todos os carregamentos que nós fizemos, 3ª perimetral, 4ª 

perimetral pipocaram. E na prática, linhas de ônibus que são criadas nessas perimetrais também 

rapidamente atingem demandas altíssimas. Só para vocês terem uma idéia, a linha 

Barro/Macaxeira que sai da estação do Barro e vai para o terminal de integração da Macaxeira 

tem uma demanda tão alta que em alguns horários do dia, principalmente os horários de pico 

tem ônibus expresso. O ônibus lota no terminal e vai sem parada até o outro terminal. Essa linha, 

essas viagens expressas poderiam ser feitas em até 8 minutos, passou para 12 e tem dias que 

levam até 40, 50, porque o ônibus fica preso nos congestionamentos. Então é um registro, eu 

peço desculpas mais uma vez, não são contribuições, mas a previsão de oportunidades que tem 

tanto guru aqui da área de mobilidade urbana, principalmente a velha guarda que está aqui na 

frente, então eu queria levantar esse absurdo que é se pensar em intervenções, claro que 

precisa recuperar pavimento, mas simplesmente contemplar o ônibus com baia onde ele vai 

parar num abrigo, que abrigo é muito pouco na lateral da BR. Era só isso, muito obrigado. [1h 

07m 54s]. 

 

Esclarecimentos (Bloco I) 

 

Sideney Schreiner 

 

[1h 08m 36s] Bom, vou começar com as contribuições de Pedro, eu acho que a maioria delas 

são contribuições que a gente ainda está em tempo de incorporar, mas primeiramente, porque a 

política vem antes do plano? A política é que vai definir as diretrizes, os princípios, os objetivos, 

então se a gente vem com o plano no seu sentido mais “lista de projetos”, esses projetos não 

vão necessariamente coincidir com o que a gente quer em termos de objetivos. Então dentro de 

um processo lógico pra gente chegar lá no fim, com propostas de ações, de projetos, de 

intervenções físicas que vão atender esses princípios que a gente quer mudar, é lógico que a 

gente tenha que vir primeiro estabelecendo, consolidando que princípios são esses, que 

diretrizes são essas, que objetivos são esses, quais são os indicadores que a gente vai usar pra 

medir isso, até pra gente lá na hora desenvolver os projetos, que a gente vai estar também 

recebendo contribuições de diversas organizações, dos cidadãos como um todo, na hora que 

chegar um projeto dizendo “tem que faze um grande viaduto elevando a Agamenon inteira pra 

acabar com o congestionamento para o carro” a gente dizer “esse projeto vai contra os princípios 

que a gente está estabelecendo pra mobilidade agora” então é muito importante que a gente 

primeiro consolide quais são esses princípios, quais são as diretrizes pra mobilidade, quais são 

as prioridades, pra depois a gente começar a falar quais são os projetos que a gente vai fazer 

pra isso. Basicamente é isso. Inclusive a gente está fazendo essa estrutura exatamente pra 

tentar fechar na discussão com a sociedade quais são essa parte mais conceitual que a gente 

vai seguir, uma vez que isso esteja fechado é que a gente vai começar a apresentar projeto, 



  

porque é também nosso entendimento que se a gente começa a apresentar projeto começam 

também a surgir os interesses individuais, e aí a coisa sai fora do controle. Acho que vale a pena 

comentar a questão do diagnóstico da largura das calçadas, por exemplo, eu já comentei isso 

antes... nós começamos a fazer essa análise mais em termos de um levantamento físico da 

condição não só das calçadas mas da infraestrutura em geral, e a gente chegou à conclusão de 

que os nossos resultados seriam um grande mapa em vermelho dizendo que está tudo ruim. 

Então em vez de focar em identificar qual é a largura de calçada em cada trecho, que isso não é 

necessariamente uma coisa pra se preocupar num plano mais estratégico como a gente ta 

fazendo, a gente preferiu detalhar como é que você vai resolver o problema da calçada que não 

tem largura suficiente, que como você falou, tem 12 entidades envolvidas na calçada. Então, a 

grande proposta do plano, em vez de trazer um mapa das calçadas ruins do Recife, que seria 

mais fácil a gente fazer um mapa das boas calçadas, que é mais fácil de identificar, a gente vai 

trazer um procedimento de como é que resolve essas calçadas. Então é tentar resolver esses 

problemas de negociação que existem hoje, basicamente do avanço para a via ou do avanço 

para o lote quando uma calçada é estreita demais. Aí tem esses outros itens, alguns são questão 

de multas de trânsito... eu acho que isso são informações que conseguem entender o problema 

que elas estão causando por outros meios. Por exemplo se a gente está fazendo uma análise 

dos acidentes de trânsito. Então os acidentes de trânsito a gente consegue ter um resultado 

direto que foi ocasionado lá pelo excesso de velocidade, por exemplo, fora as multas. Realmente 

a questão do desligamento de radares ela foge um pouco ao âmbito do plano, até porque os 

radares são desligados por uma decisão judicial se não me engano, e que existe até um 

movimento interno da gente se organizar pra tentar derrubar isso. Nós somos totalmente a favor 

dos radares funcionarem 24h, isso não está em discussão. A gestão da demanda realmente 

ficou fora do glossário, o glossário talvez seja a parte mais dinâmica de tudo o que a gente ta 

fazendo, cada vez que a gente constrói um elemento aparecem termos novos e vai ser 

incorporado com certeza. Acho que a grande parte era isso. Na verdade essa questão mais 

específica, zona 30, falar da velocidade é porque é o conceito do negócio. Mas a estratégia de 

gestão da velocidade tem uma caixinha lá que dizia programa de gestão da circulação viária. É 

ali que vai vir toda essa questão das velocidades, não na política municipal, mas na política 

setorial, que é onde ficam as regulamentações mais específicas. Passando agora para a 

pesquisa OD, primeiramente a gente adotou para o desenvolvimento da amostragem da 

pesquisa OD o zoneamento da pesquisa de 97, de forma que a gente conseguisse manter isso. 

E aí tem algumas zonas que não são necessariamente uma relação com o bairro, elas 

extrapolam a questão dos bairros. Então pode ser que aquela zona está contemplada em termos 

de amostra, que aquele extrato de renda, aquele extrato de idade está contemplado, mas um 

bairro específico tenha ficado sub representado, porque a análise não e feita por bairro, e sim 

por zona de tráfego. Então, pra gente garantir que todos os bairros tivessem sido devidamente 

representados segundo algum critério específico nós teríamos que fazer uma amostragem 

diferente baseado nos bairros, que não é o que foi feito. Então, em alguns momentos essa 

interpretação não vai funcionar. A questão de ter algumas faixas de renda que estão com 

informações que vão mais para um grupo específico do que outro... nós fizemos a avaliação das 

respostas que nós recebemos, se elas se encaixavam nos diferentes extratos que a gente 

trabalhou, então tem um extrato social espacial que é a zona de tráfego, tem o extrato da faixa 

de renda e o extrato da faixa etária. Pra cada um desses extratos nós calculamos a amostra 



  

mínima que era necessária. Uma vez que essa amostra foi atendida, não há nenhum problema 

estatístico. Pode ser que na hora que você for avaliar isso você veja que uma certa amostra tem 

pouca gente, mas a amostra foi calculada dizendo que precisava de poucas amostras. Aí é um 

trabalho que a gente precisa fazer inclusive que é a revisão das zonas de tráfego, a gente já 

discutiu isso em várias reuniões, que a gente precisa mudar o zoneamento. Então é uma 

alteração que vai ser feita daqui para adiante. Com relação ao motivo trabalho e educação, 

nesse piloto dessa metodologia nova que nós criamos, nós tivemos a decisão de focar no 

trabalho e educação por representar de 85 a 90% das viagens diárias da cidade, de forma que a 

gente tivesse maior controle pra fazer a realização da pesquisa. Nós entendemos que fica aí 15 

a 20% das viagens de fora. Isso de forma alguma prejudica o resultado que a gente vai trabalhar, 

uma vez que a gente está focando dentro do plano de mobilidade pra algumas ações 

específicas. Então essa primeira edição da pesquisa teve um objetivo muito claro de atender o 

necessário pra gente rodar o plano de mobilidade. Ah, porque se for pensar numa política disso, 

daquilo, daquilo outro não atende, realmente, porque a gente fez um recorte, fez uma versão 

menor da pesquisa pra atender a nossa necessidade agora. A pesquisa que está rodando nesse 

momento, porque graças a essa metodologia a pesquisa OD no Recife agora é anual, a única 

cidade no país e talvez única no mundo onde a pesquisa OD seja... não, na Colômbia está 

fazendo anual também, a gente já nessa segunda edição que está começando agora já é 

contemplado todos os outros motivos de viagem, saúde, compra, serviços, já foram 

incorporadas. E a vantagem da gente poder fazer essa pesquisa anualmente é que a gente vai 

melhorando ela. Então é uma metodologia que a gente está implantando agora, e a idéia é que a 

gente vá melhorando isso ao longo do tempo. Mas a gente sempre tem o trabalho e a 

preocupação de manter a coerência das pesquisas que existiam anteriormente para essa nova, 

de forma que a gente consiga criar série histórica. Então alguma coisa que não foi atendido na 

primeira edição já vai estar atendida na segunda, e o que não for aqui provavelmente vai ser na 

terceira, e isso vai melhorando. Bem, Germano, eu vou deixar para o Secretário responder a sua 

pergunta. [1h 18m 21s] 

 

Antônio Alexandre 

 

[1h 18m 23s] Eu acho que o professor Germano levantou aqui uma questão que é um desafio 

que nós sempre enfrentamos na gestão pública. Evidentemente que existe sempre aquela 

contradição tempo e urgência e demanda versus a qualidade e o necessário de amplitude que a 

gente precisa dar pra intervenções principalmente em infraestrutura. Acho que esse é o grande 

drama de todos que militam nessa área de planejamento já a algum tempo. O que aconteceu ali 

da BR 101 é que o chamado contorno que equivale a nossa 4ª perimetral, essa demanda pela 

requalificação da pavimentação é uma coisa que não vem de agora. Isso já está sendo pautado 

pela imprensa, por diversos setores da sociedade, inclusive com muita força daqueles que atuam 

na área de logística, porque você tem perda de produtividade, aumento de custos, essas coisas, 

e isso é uma demanda que vem acontecendo a muito tempo. Nós tivemos problemas em relação 

à execução disso inclusive a responsabilidade pela execução todo mundo sabe aqui que ficou 

mudando de órgão para órgão a sua responsabilidade, passou pelo DNIT, depois o Governo do 

Estado assumiu, uma determinada Secretaria, acho que de Cidades, depois agora com a 

Secretaria de Transportes através do DR, foi quando se conseguiu alinhar a questão da 



  

discussão do projeto, a habilitação do projeto pra poder inclusive acessar os recursos 

orçamentários que estavam previstos, que são transferências voluntárias da União. Veja, é uma 

equação em que muitas vezes, evidentemente muito do que foi dito aqui todos nós 

compartilhamos, nós sabemos que o que estava previsto ali na BR 101 era a utilização do 

corredor central inclusive para a implantação do BRT, entre outras propostas, mas a proposta 

que inclusive chegou a ser discutida e apresentada ao Governo Federal era essa. Por uma 

questão de agilizar a execução nessa fase de uma demanda que era uma demanda que estava 

presente na sociedade, foi tomada uma decisão de se fazer a requalificação pra viabilizar o 

acesso a esse recurso, a essas transferências voluntárias da União que estavam disponíveis, 

pra gente cumprir essa etapa e mais à frente a gente poder fazer o conserto necessário para 

viabilizar o corredor de transporte mais adequado para aquele corredor viário. Efetivamente tem 

toda razão professor, nós compartilhamos disso, e o ideal seria que a gente já pudesse ter 

caminhado para uma solução definitiva para aquele corredor. Infelizmente por um conjunto de 

circunstâncias que eu acho que quem acompanha mais de perto sabe, a gente preferiu caminhar 

para o bom antes do ótimo, ou seja, ao invés da solução estruturadora que estava sendo 

pensada e batalhada por todos, a gente teve que dar um passo atrás e garantir a qualificação do 

pavimento pra depois a gente construir a solução que parece mais adequada que inclusive tem 

que ser uma solução na dimensão metropolitana, não é uma solução só puxada pelo município 

do Recife. Inclusive também é outra restrição. Realmente toda essa questão tinha que ser 

discutida nessa dimensão metropolitana, não haviam recursos disponíveis pra executar o projeto 

final e foi isso que aconteceu. É aquela coisa, um pequeno passo, pra mais na frente a gente 

acumular e tentar viabilizar a solução que é mais adequada do ponto de vista técnico inclusive 

para resolver as demandas de transporte coletivo que a gente já passou na região metropolitana. 

Bem, dando prosseguimento às nossas inscrições, nós temos aqui no próximo bloco Lígia Lima 

do Observatório do Recife, Daniel Valença, conselheiro do Conselho das Cidades e Paulina 

Maria do COMUD, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. [1h 22m 37s] 

 

Falas da plenária (Bloco II) 

 

Lígia Lima (Observatório do Recife) 

 

[1h 22m 40s] Bom dia gente, eu sou Lígia, do movimento Observatório do Recife, eu vou tentar 

me ater a dois pontos por causa do tempo. O primeiro é a questão de gênero. Eu acho que 

Sideney já discutiu em umas duas audiências sobre isso, mas é importante ficar reiterando, 

porque eu acho que isso ainda não está introjetado na prefeitura e nos técnicos em geral, nos 

professores. É importante entender que mulheres se deslocam de maneira diferente dos 

homens, e mulheres são metade da população do Recife. Não é uma diferença simples, 

descartável, jogada fora. Mulheres não tem um deslocamento pendular como os homens tem. 

Saem de manhã de casa, vai direto para o trabalho, de noite voltam pra casa, ou a mesma coisa 

para o estudo. O cara sai de casa, vai pra universidade, de noite volta pra casa. Mulheres tem 

vários pequenos deslocamentos ao longo do dia, por quê? Por causa do machismo na nossa 

sociedade, todas as atividades relacionadas a cuidado estão na mão das mulheres. Então 

cuidado com as crianças, cuidado com a casa, cuidado com os idosos, que pressupõem viagens 

para hospitais, para cursinhos, para centros de compra, várias pequenas viagens ao longo do 



  

dia, que não estão sendo consideradas na nossa principal pesquisa de base para planejar a 

mobilidade no Recife. Então, metade da população do Recife não está tendo as suas 

necessidades consideradas na principal pesquisa. Então assim, eu entendo que não é uma 

pesquisa fácil, uma pesquisa barata, é importante pra gente fazer ano a ano, mas podemos, e aí 

acho que é uma coisa pra Antônio Alexandre levar especificamente, aproveitar que nós já 

estamos começando a debater LOA e PPA, e deixar um recurso, já que o problema é falta de 

dinheiro, específico pra gente fazer realmente uma pesquisa de censitária, uma pesquisa que vá 

casa a casa e consiga encontrar aquelas mulheres lá de cima do morro que não saem da 

comunidade, pra gente entender porque é que elas não conseguem sair da comunidade. E aí 

não é fazer a mesma pesquisa que a gente fez em 97, é fazer um profundo recorte de gênero, 

pra gente ter pelo menos alguma informação mais básica pra fazer uma revisão no Plano de 

Mobilidade no ponto de vista do gênero, ano que vem ou em 2019. A gente não pode deixar no 

texto base só uma... “ah, vamos pensar em informações, em saber como vamos tratar de 

gênero”. E aí também já adicionar no texto base, eu tenho essas anotações certinhas Sideney, 

depois eu passo pra você exatamente qual é o ponto que eu to falando, mas adicionar no texto 

base que o gênero tem que ser considerado em todas as etapas da elaboração de projetos, por 

exemplo, visando garantir que as diferentes necessidades sejam consideradas nas tomadas de 

decisão. Porque se a gente fala que precisa só colher informações pra saber como fazer o 

gênero entrar na política de mobilidade a gente nunca vai caminhar exatamente para o que a 

gente precisa. E aí, rapidamente porque o tempo já acabou, a questão da participação no texto 

base está muito voltada para a sociedade civil assim, ela está muito acompanhando o processo 

de monitoramento apenas, acesso a relatórios e tal. E é importante que ela tenha acesso aos 

dados, e é preciso que isso esteja amarrado no texto base. E aí tem uma proposta da COMOB, a 

Conferência de Livre Mobilidade que a gente teve ano passado que eu vou adicionar e passar 

pra Sideney porque é isso, é garantir amarrar no texto base a transparência ativa, a 

acessibilidade universal a todos os documentos e dados gerados para embasar os relatórios que 

a comissão de acompanhamento do plano vai fazer, não só o relatório, mas os dados 

especificamente. Porque de novo, vários olhares trazem mais resultados e mais conclusões a 

partir de certos dados que são uma equipe. Então a sociedade civil pode ajudar a trazer as 

novas conclusões, que são importantes, que aquelas 5 ou 6 pessoas que estão com um monte 

de trabalho na cabeça não conseguiram levantar, então é importante deixar amarrado isso, que 

todos os dados, todos os projetos, tudo tem que ser colocado ativamente no site da prefeitura, 

pra gente não precisar sair pedindo. Era isso, obrigada. [1h 26m 49s] 

 

Daniel Valença (Conselho da Cidade do Recife) 

 

[1h 27m 15s] Bom dia, é quando às vezes a gente está no caminho certo, e ainda está 

tropeçando nos cadarços. A questão da violência no trânsito, eu gostaria muito que o texto não 

mencionasse em nenhum momento a palavra acidente. Acidentes não acontecem, tudo é 

evitável, vamos pensar numa política zero mortes no trânsito. Inclusive já sugerindo para incluir 

isso numa política setorial, junto com as políticas que estão contempladas aqui no texto base, a 

política setorial para a segurança na mobilidade. Pra que a gente realmente trate esse tema 

seriamente, Recife em 2015 teve tantas mortes no trânsito quanto mortes por arma de fogo, 

espero que pela tendência atual que estamos tendo na nossa cidade isso não tenha acontecido 



  

junto, mas também pelas políticas que estão sendo implantadas a gente não vai ver uma 

redução tão rápido disso... pra ainda se manter na política setorial, sugiro a união das políticas 

setoriais de pedestre e ciclistas para uma política setorial da mobilidade ativa, já que muitas 

coisas podem ser tratadas conjuntamente uma vez que as políticas para os pedestres são super 

benéficas aos ciclistas. As políticas dos ciclistas são benéficas aos pedestres, uma vez que a 

gente tem com elas as reduções das velocidades máximas, vias, a redução do tamanho dos 

veículos que estão transitando, e isso beneficia o ciclista e o pedestre. E aí, já passando aqui 

uma definição nova, já que Pedro até falou ali da definição de zona 30, a zona 30 é um perímetro 

onde é regulamentada a velocidade máxima de 30 km/h, através da sinalização e dispositivos de 

moderação de tráfego com o objetivo de melhorar a segurança dos usuários mais vulneráveis do 

sistema viário, pedestres e ciclistas, buscando a convivência pacífica, o acalmamento do tráfego 

e a redução de colisões e atropelamentos na área. Assim o texto fica melhor do que aquele que 

está lá de segregação de pedestres, que não é muito compreensível. Então, só reforçando a 

questão da violência no trânsito, eu senti muita falta da questão de redução das velocidades 

máximas, e da redução talvez até dos pesos dos veículos, que são naquela outra inclusive que 

rebate até lá naquela questão ambiental, que você colocou na questão de mudança da matriz 

energética, só que a gente ainda está pensando no consumo nesse sentido, a gente tem que 

pensar na redução do consumo, que é a primeira base, que a gente vê na mobilidade na 

redução dos deslocamentos e na redução dos veículos. Enquanto a gente tem aqui a Fiat 

estimulando carros cada vez maiores, que causam mais mortes e mais poluição, a gente poderia 

estar mudando essa política, em vez de mudar a matriz a gente poder reduzir o consumo. Por 

ultimo aqui a questão dos eventos climáticos disruptivos, eu queria saber, sugerir a retirada do 

nome climáticos, porque os eventos climáticos que a gente sofre todo ano como os alagamentos 

em várias áreas, mas a gente sofre também com outros eventos, não climáticos, que também 

tem impacto direto na mobilidade. Eventos estes como o carnaval, greves de ônibus, como é que 

a gente vai sobreviver a essas greves de ônibus, se muita parte do plano aqui está voltada para 

a greve de ônibus, em especial aquela parte de estratégias, nos itens 6.3, 6.4, 6.5 das 

estratégias, então voltados só pra os ônibus esqueceu-se de mencionar ali pedestres, ciclistas, 

esqueceu de mencionar que eles também são forma de chegar, aí essa questão de escola e 

trabalho como Lígia colocou, a gente pode falar pra lazer, para cultura, tudo isso também faz 

parte da mobilidade urbana. É isso, valeu. [1h 31m 07s] 

 

Paulina Maria (COMUD) 

 

[1h 31m 36s] Bom dia, desculpem por causa do atraso. Ainda bem, foi um pouco melhor porque 

vocês se sentiram na pele da pessoa com deficiência. A gente pega um TRT a gente passa meia 

hora e meia ou mais. Eu saí de casa de 7h, veja a hora que eu cheguei. Não sei o que deram os 

meus amigos, os meus amigos me dera uma luz, porque cheguei um pouco tarde, já quase 

terminando, então sinta na pele a pessoa deficiente e agora está no TRT e ele tem sim o lugar 

pra gente, mas os outros não dá. O básico de morte de trânsito. O trânsito já ta... vocês tiraram 

os ônibus, aí colocou o TRT, só tem um ônibus para prefeitura. As pessoas, aí eu estava 

esperando e a pessoa disse: “é em pingo em pingo em pingo”... por quê? Antes não era de pingo 

em pingo em pingo? Então, retorne os meus ônibus. Como conselheiro municipal das pessoas 

com deficiência, eu achei muito errado vocês não pensarem na pessoa deficiente. Pensa, bota 



  

anúncio bonitinho mas não tem transporte pra gente vir pra cá. Só tem um, e passa meia hora e 

meia. Quando era a torre, também a mesma coisa, aí dois torres não vem e um vem. Minha 

gente, a gente trabalha. Eu trabalho voluntário, com amor, eu saio de casa com amor, mas será 

que vocês pensam nisso? Na gente que trabalha, com trabalho mesmo, fixo? Eu não vi a parte 

de base, de morte de trânsito. O trânsito está péssimo. E com o TRT eu quase vi uma morte, 

porque o rapaz, o motorista disso: eu não posso ter o freio, mas quase ia matando. O culpado 

não é o motorista. O culpado era o pedestre, mas ninguém não vê a parte de nós. Um ônibus vai 

chegar na sua porta, pode ser que chega, o torre chega, mas na hora de pegar outro ônibus ou, 

pensa na gente, sonha com a gente, mas não sonha só... este pessoal é deficiente, porque a 

gente é deficiente, porque a gente nasce. A gente não nasce assim porque quer não. Deus me 

mandou isso pra eu lutar. Então por favor, nos ajudem. O visual é o pior, sabe por quê? Porque o 

motorista não respeita. A torre não respeita os visuais, “Paulina, Paulina, eu to aqui, tu espera? 

Espero. Cadê? Passou direto, peguei o número, e ele depois ficou rindo da minha cara”. O que é 

isso gente? A gente é humano! A gente tem só um defeito, eu tenho paralisia cerebral, mas eu 

tenho respeito a qualquer um, mas ninguém dá valor, só dá valor às pessoas mais ricas. Se você 

for um dia deficiente, você vai sentir... Cosma mesmo, minha colega de infância, mora lá em 

outro lugar. Pra pegar um ônibus, tem que pegar três, pra chegar no COMUD, e não tem 

nenhum transporte para numa reunião só por mês, que é a última reunião que vai ser agora no 

dia 30 de outubro, poderia ter o que? Transporte acessível para a pessoa com deficiência. Tinha, 

mas agora tirou. Por quê? Porque ninguém vê o lado da pessoa com deficiência. Só vê o lado do 

“meu dinheiro vai pra tu”. Senhor governador, porque o dinheiro que eu recebo foi suor, mas o 

governador é quem vai receber. E nós, recebemos o que? Nem isso, sabe por quê? Porque a 

gente não tem o amor. O amor do governador ta péssimo, nota zero. Me desculpe falar para o 

governador, mas governador, cadê você? Vem o meu governador que era Eduardo Campos, que 

morreu, que mataram ele, me desculpa dizer. Mas estou dizendo... eu cheguei tarde porque 

como eu disso, basta morte. Mas a morte ainda continua por causa do trânsito e por causa das 

pessoas que não respeitam as pessoas pra pegar. Não só pra pegar, porque as pessoas que 

falaram aí bem, eu senti na minha pele, como eles sentiram na minha agora, certo? Eu quero 

isso o mais rápido possível, sabe por quê? Porque a gente precisa andar. Eu só faço uma linha, 

eu não ando todos os dias porque eu tenho o meu limite, e se os outros tem limite, dá um alô a 

eles, porque eles precisam trabalhar, não precisam de... eu venho só para as reuniões, e o 

amor?  Façam isso para eles e para mim! Coloquem mais dois TRT’s de vir pra cá, pra eu não 

perder minha reunião, porque perdendo essas reuniões perco minha vida. Se eu dissesse isso 

ninguém ia respeitar, mas eu cheguei aqui agora. A menina me explicou tudinho, mas eu fiquei 

ali só pensando, olhando os meus colegas falaram. E eu estou falando só do TRT porque ta 

muito ruim, certo? Péssimo. [1h 38m 33s] 

 

Cida Pedrosa (Secretária da Mulher do Recife) 

 

[1h 39m 24s] Bom dia a todas as pessoas, eu me inscrevi porque eu queria fazer uma fala 

educativa principalmente porque nós temos aqui várias pessoas que pensam a política de 

mobilidade, e sapo responsáveis por tratar isso nas universidades e nas instituições. A colega 

que me antecedeu, Lígia, colocou que nós somos metade da população. Nós somos 54% da 

população em Recife, que é a cidade mais fêmea do Brasil. Percentualmente, a cidade com 



  

maior número de mulheres. E infelizmente a gente termina não pensando nisso na hora das 

construções das políticas públicas. E foi por isso que numa atitude extremamente ousada, o 

prefeito Geraldo Júlio nas nossas metas pactuadas decidiu, é uma das nossas metas da 

Secretaria, no planejamento urbano fazer o recorte de gênero. Nós estamos fazendo isso na 

construção do Plano Diretor, fiquei bem feliz de estar lá embaixo na questão da sustentabilidade, 

a questão da equidade de gênero, mas eu quero cutucar um pouquinho aqui porque eu acho que 

tem que ter mais. Eu acho que tem que estar nos princípios, Sideney. Veja, porque a gente está 

pensando num conjunto de políticas públicas, e depois vai ter um plano que vai ver os projetos. 

A forma que a mulher se locomove não é a mesma forma que o homem se locomove, você 

mostrou bem quando nos chamou para apresentar aquele recorte da pesquisa. Tem questões 

absolutamente importantes, a gente tem que alargar o conceito de segurança. Quando a gente 

pensa em segurança ali, a gente só pensa do ponto de vista do acidente, da morte no trânsito, 

só isso. Eu acho que a gente tem que pensar, sei que quando uma mulher é assediada no 

transporte público isso é uma questão de segurança pública. Mas tem como se pensar políticas 

preventivas dentro de um plano de mobilidade, de transporte, que isso possa ser prevenido, já 

que a gente tem que alargar aquele conceito de segurança pública para além disso. A gente tem 

que pensar no conceito de segurança das usuárias. Quem acompanha televisão tem visto TV, 

rádio, jornal, a quantidade de mulheres. Nós fizemos uma conta, as pesquisas dizem que 1/3 das 

mulheres são assediadas no transporte público. Isso é 30% da população de mulheres. Se você 

fizer uma conta das mulheres em idade adulta no Recife, no metrô dariam 70 mil mulheres sendo 

assediadas. E elas inclusive não são escutadas. Elas saem, vão fazer a denúncia de que foram 

assediadas e “não, num foi isso não”. Então, quando a gente for pensar no plano, tem diretrizes 

que a gente pode pensar em ouvidorias, em capacitação, em participação, mas se a gente não 

sai com essa questão de gênero da política, é difícil fazer depois. Como a política na verdade é a 

grande carta de intenção nossa rumo ao futuro, do ponto de vista do que a gente quer da política 

de mobilidade, aí eu acho que a gente tem que botar bem grande, em letras grandes, nos 

princípios, tem que pensar isso nas diretrizes pra que isso se efetive em coisas muito práticas 

quando a gente for realizar o plano. É isso. Obrigada. [1h 42m 52s] 

 

Tiago Gerouan (Movimento Juventude Anti-capitalista) 

 

[1h 43m 08s] Bom dia a todas e todos, vou tentar correr aqui...bom, primeiro eu queria registrar 

aqui que no diagnóstico apresentado na cidade, não tem nenhuma informação sobre faixa azul, 

ok que transporte público pode ser uma responsabilidade do consórcio Grande Recife, mas a 

faixa azul, faixa exclusiva para ônibus é questão de infraestrutura da cidade, e é importante 

quando você pensa a mobilidade da cidade pensar nisso aí... quantas faixas azuis a gente já 

tem, o que a prefeitura já tinha prometido que até hoje não foi implantado, o que é que se pode 

implantar daqui pra frente... é importante a gente ter esses dados. Tem uma coisa que eu achei 

interessante quando eles colocaram a caracterização, do que é que se vai falar durante a 

política, e na questão de transporte público coletivo coloca que é um transporte mediante 

pagamento individualizado. É importante que isso não seja colocado como uma questão básica 

do transporte público. Seria público, e inclusive já foi aprovada uma PEC que inclui mobilidade 

como um direito social, é importante que hoje a gente tem essa questão da tarifa mas a gente 

pense no transporte público para além da tarifa, para além de uma obrigatoriedade da tarifa. 



  

Tanto que no próprio Recife existe o passe livre para estudantes da rede municipal, ou seja eles 

não paga, eles não tem um pagamento individualizado desse transporte público então a gente 

precisa retirar isso da conceituação do que é esse transporte público coletivo. Inclusive a gente 

tem aí nessa política, já se fala de outras fontes de financiamento, fala de subsídio do poder 

público, então como é que a gente pode pensar nisso de fato até pra promover uma mobilidade 

que chegue a todas as pessoas. Hoje a gente tem um aumento do desemprego absurdo aí, 

muita gente que não está podendo pagar tarifa, essas pessoas não tem direito a mobilidade na 

cidade, porque o transporte público precisa ser tarifado, precisa causar um ônus na população, e 

me parece mais que é uma política de lucratividade do que uma política de mobilidade. E pra 

terminar eu acho que também é importante a gente rever até pra essa questão da visão zero, pra 

questão de visão de pensar a mobilidade ativa como prioridade e o transporte público como 

outra prioridade, que a política setorial 6 até mude de nome, mude de caráter, pra que seja uma 

política setorial de desestímulo do automóvel do que de garagem e de estacionamento. Só isso. 

[1h 45m 44s] 

 

Oswaldo Lima Neto (Professor) 

 

[1h 46m 01s] Bom, eu queria chamar atenção... a gente tem na nossa cidade uma grande chaga 

em termos de mobilidade, que pra mim são os morros. Os morros da zona norte tem 40% da 

população morando nele. Quem já encarou depois de um dia de trabalho uma escadaria 

daquelas, aquilo é desumano. Então a gente tem de pensar uma forma melhor de atender a essa 

população. Eu vivo falando por exemplo... Salvador tem plano inclinado desde 1800 e tantos, 

porque é que a gente tem escadarias, só? Então a gente tem de olhar com mais cuidado, saber 

realmente das condições, das necessidades daquela população e tentar atender de forma 

diferente. Claro, existem exemplos, do mais comum que já está circulando a algum tempo, o 

caso de Medellin, onde se foi atender a população dos morros com escada rolante, com 

teleféricos... ou seja, viabilizando uma mobilidade, uma acessibilidade mais humana. Eu acho 

que a gente não ta falando de coisa do outro mundo. É uma coisa de olhar isso com mais 

carinho e verificar que isso é uma coisa desumana, que precisa ser corrigida. [1h 47m 25s] 

 

Esclarecimentos (Bloco I) 

 

Sideney Schreiner 

 

[1h 48m 23s] Bom, vamos lá. Começando pelos pontos que Lygia trouxe, a questão do gênero e 

das mulheres com o deslocamento pendular, a gente começou a trabalhar esse tema talvez um 

pouquinho atrasado no desenvolvimento do plano, nós já tivemos inclusive uma reunião com 

Cida sobre isso, e o que apareceu agora no texto base foi só a nossa primeira proposta em 

termos de como começar a fazer esses estudos. Então, pra implantar efetivamente isso a gente 

tem que trabalhar exatamente na definição do que são esses estudos, o que a gente vai atrás de 

identificar. Nós já começamos a levantar algumas possibilidades sobre isso, e a idéia é que na 

próxima edição da pesquisa OD, como você falou, mais importante, a gente vai trazer algumas 

perguntas que vão ser direcionadas a identificação dessas informações. Com relação a reserva 

de recursos para a realização da pesquisa origem/destino, eu acho que é uma coisa a ser 



  

verificada, a ser analisada. Eu acho que vai ser bastante difícil a gente conseguir emplacar uma 

pesquisa origem/destino por entrevista domiciliar agora no Recife, principalmente porque ela 

deveria acontecer em caráter metropolitano, teria que ser uma iniciativa do estado em termos de 

princípio. O ideal é que fosse não só do consórcio, porque você tem metrô também, é uma coisa 

um pouco mais complexa. Com relação à participação e acesso aos dados, inicialmente a gente 

iria definir como é que seria essa governança de dados pra cada um dos temas nas políticas 

setoriais. É uma coisa que a gente ta mudando agora e provavelmente vai ter uma sessão única 

só para gestão, governança de dados de forma geral. Então provavelmente vai estar lá. Então é 

uma coisa que até já está contemplada na nossa discussão. Passando para o próximo, Daniel, 

concordo com você de que acidente é uma coisa só quando acontece por acaso, e já não tem 

acontecido por acaso a muito tempo... eu acho que sua proposta é muito pertinente e eu vou 

incluir essa discussão pra gente começar essa mudança mais básica de todas, que é parar de 

usar o termo acidente, porque não é acidente. Aí tem algumas outras propostas mais estruturais, 

a gente vai ter que avaliar como é que isso vai ser abordado. A questão de nós trabalharmos 

todos os eventos disruptivos transcende a questão da mobilidade, uma coisa é a gente estar 

preparado eventualmente até para os planos de resposta a eventos climáticos podem ser 

ativados para outros eventos, mas cada evento tem uma classificação. Quando a gente trabalha 

essa parte de resposta a eventos disruptivos você vê que você precisa ter planos diferentes para 

eventos diferentes, porque os recursos financeiros de pessoal são diferentes, as questões de 

segurança, as respostas são diferentes. Mas é uma coisa pra gente analisa se pelo menos a 

gente pode dar um pontapé inicial nessa discussão. Passando para a próxima, Paulina, eu acho 

que foi uma participação bastante forte, eu acredito que nós já começamos uma discussão sobre 

isso, e principalmente essa questão do atendimento do transporte público é um estudo que a 

gente já está fazendo, e infelizmente tem alguns deslocamentos na cidade, alguns trajetos que 

não são atendidos com qualidade, é um processo que a gente está identificando já, e a idéia é 

que quando isso for identificado a gente vai repassar essas diretrizes para o consórcio para que 

sejam tomadas providências. A gente precisa fazer essa análise pra cidade toda, não podemos 

nos fixar só em alguns pontos. Um ponto que a gente está trabalhando que eu acho interessante 

é a gente definir padrões de operação mínimos e máximos. Então uma linha não vai poder ter 

um intervalo superior a tantos minutos. Cida, eu acho que as contribuições são bastante 

pertinentes, eu acho que isso a gente deveria ter chegado à conclusão antes, até. Eu vou trazer 

isso para as nossas discussões. Tiago, essa questão da falta de informação da faixa azul no 

diagnóstico é uma coisa que eu vou verificar, porque a gente tem bastante informação disso, se 

de repente, pelo processo de fechamento do diagnóstico que no final das contas o diagnóstico 

que nós desejávamos fazer era tão grande que a gente ia gastar o tempo que nós tínhamos pra 

fazer o plano, então como as coisas ficaram de fora, pode ter sido por isso. Essa questão do 

acesso, da questão tarifária, é um pouco... ela transcende o plano de mobilidade. Isso é uma 

coisa que tem que ser definida, muita coisa em nível de política nacional, então é mais 

complicado. Professor Oswaldo, você sabe que estamos abordando essas temáticas até quando 

a gente fala nessa questão mais estrutural, que ela não chega a aparecer, mas está 

contemplada, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Provavelmente até vou convidar para 

participar das discussões técnicas sobre isso. [1h 54m 48s] 

 

Falas da Plenária (Bloco III) 



  

 

Camila (Presidente do Moto clube Mulheres na Estrada) 

 

[1h 55m 39s] Bom dia, eu sou Camila Vasquez, presidente fundadora do primeiro moto clube 

feminino do Nordeste, nós já temos 13 anos de vida, somos do moto clube único e 

exclusivamente de mulheres. Então assim, também sou da federação brasileira de motociclismo, 

tenho habilitação para motos a 38 anos, graças a deus sem acidentes, queda sim, acidente não. 

Queda às vezes a gente sobe na moto, acontece alguma coisa, mas acidente não. Então, mesa, 

o que eu queria perguntar a vocês é: nós temos 4 usuários das nossas vias públicas. Pedestre, 

motorista, ciclistas, e nós condutores de 2 rodas. Eu não estou me dirigindo a vocês como 

motociclista, estou me dirigindo a vocês com usuário de duas rodas. Que nós temos 

motoqueiros, moto táxis, e assim vai a irmandade que é grande. Então assim, eu vejo que aqui 

cada um fica num quadrado, cada um defende a sua parte. Acho isso legal, que a gente faz um 

somatório depois. Então, aqui em Recife o nosso trânsito em si, me desculpe, é um perigo. 

Começa pelos próprios usuários, como as vias também que não são propícias à gente. Mas no 

geral, eu queria saber da mesa ou de como vai ficar nós motociclistas dentro desse plano, o que 

vai cair pra gente de bom, o que é que a gente vai ter de positivo dentro dessa mobilidade. A 

gente quer contribuir. Eu acho errado estar aqui só o meu moto clube, aqui era pra estar lotado, 

porque a gente tem que participar. Então como o professor falou aí lá do morro, da população, 

da acessibilidade, como as mulheres, como todos que vieram aqui falar. Então, eu gostaria muito 

que talvez na próxima audiência a gente tenha um espaço de comunicação com vocês pra que a 

gente possa levar as nossas reuniões, que nós nos reunimos, vários moto clubes, vários 

usuários, às quintas feiras em vários locais, mas não só em Recife como em todo Pernambuco, 

que nós somos também estradeiras, nós viajamos, batemos o Brasil todo, até fora do Brasil, 

então nós temos uma carga muito grande de conhecimento, e estamos aqui pra dividir esse 

conhecimento da gente com vocês, que vão executar as normas. A gente está aqui pra 

comunicar as nossas experiências, e quando eu falei na segunda opção aí que eu disse como 

fica a sinalização, eu só dou um exemplo, ali na José Rufino, naquela pontezinha da Yolanda, eu 

acho que vocês conhecem... não tem sinalização. Não tem marcação. Quem vem e quem vai, a 

gente vê a hora entrar um caminhão entrar num ônibus, porque a gente vê isso lá direto. Não 

tem uma marcação onde você sai de onde é o limite das vias, das mãos, entendeu? Então são 

coisas assim estúpidas para um povo nordestino, que a gente sabe que é difícil a gente pedir e 

ser atendido. São pequenas. Eu queria muito, mesa, ter um canal que a gente possa dizer 

assim: gente, em tal local está essa dificuldade, a gente está vendo de uma hora pra outra 

acontecer um acidente muito feio, mas não, aí o que vem pra gente? Procura político tal, porque 

ele faz um requerimento que vai pra não sei que outro... isso aí estica o nosso trabalho. Eu 

queria uma via direta com vocês. “Ó, que a Secretaria de Mobilidade tem tal email, tal telefone 

de atendimento, você vai ter um protocolo de atendimento”, e a gente vá ficar com aquela 

esperança de que a gente vai sair e vai chegar legal. Eu sou uma pessoa que participa, e não só 

eu, meu moto clube, de várias audiências públicas, nós somos parceiros do DETRAN e de 

outras entidades. Sei que o tempo esgotou, mas essa é nossa função aqui como motociclista. 

[2h 00m 46s] 

 

Clauber Teixeira (Consórcio Grande Recife)  



  

 

[2h 01m 09s] Bom, sou funcionário do Grande Recife Consórcio de Transportes a 28 anos, estou 

responsável pelo setor parada de ônibus e desvio de itinerários, ou quando tem problemas de 

infraestrutura, e quando também tem evento, como o carnaval, desfile de 7 de setembro, e 

problemas de manutenção no sistema da COMPESA, EMLURB, então a gente realiza os 

desvios temporários de itinerário. Mas eu queria fazer duas questões que tem haver com 

paradas de ônibus e também com outros órgãos. O primeiro é com a IPTI, que também tem 

haver com articulação da prefeitura com o CTM, Grande Recife Consórcio de Transportes, que é 

com relação aos ônibus intermunicipal fora da Região Metropolitana que se deslocam até o 

centro da capital, como por exemplo o ônibus de Goiana, o ônibus de Ponta de Pedras, Feira 

Nova, Cumaru, Carpina, etc. Porque é que eles tem que vir até o centro da cidade, Dantas 

Barreto, circulando pela Rua do Sol, pelas principais artérias da cidade, que muitas vezes estão 

congestionadas? Então é articulação com a IPTI e com a Grande Recife, porque não faz 

integração em algum ponto, quem vem da área oeste, porque não integra no próprio TIP, que é 

um equipamento que tem inclusive integrado com o metrô, assim como o aeroporto que também 

é integrado com o metrô? Os que vêm da zona norte, porque não faz algum ponto de integração, 

aí tem que ver a questão de integrar com o sistema metropolitano, isso implica porque em 

paradas? Porque a gente dimensiona as paradas pra os ônibus do sistema de transporte 

metropolitano, e os ônibus que vem dessas cidades entrando na capital, além de congestionar 

nas paradas contribui para congestionar o trânsito também. A outra questão é com relação à 

articulação com a Secretaria de Mobilidade e o órgão não sei se é EMLURB, que libera 

rebaixamento de meio fio. Como estava conversando com Sideney, a gente tem mil problemas, 

ninguém quer uma parada na frente da sua casa, mas todo mundo quer uma parada próxima. E 

o problema que a gente tem é que nos principais corredores, os meios fios estão se tornando 

tudo rebaixados, isso é um problema inclusive para o pedestre circular. Os postos, porque que 

os postos de gasolina tem que ter toda aquela frente de meio fio rebaixado? Um pedestre se 

sente vulnerável, principalmente um cadeirante, um idoso que não tem muito reflexo. Então é 

nesse sentido, é de dificultar esses rebaixamentos de parada disciplinar, eu acho que inclusive já 

existe até lei, o imóvel não pode fazer toda a frente rebaixada, e nos principais corredores, 

principalmente. Domingos Ferreira, Imbiribeira, Mascaranhas de Moraes, Conselheiro Aguiar, pra 

gente preservar as paradas de ônibus e o imóvel que mudar as características, se tornar 

comercial ou algo assim quiser rebaixar e fazer estacionamento, ele que tem que se adaptar às 

paradas de ônibus. Porque o que está acontecendo é que estão pedindo pra tirar os abrigos pra 

gente botar apenas uma colunazinha, porque não tem como a gente remanejar a quadra toda, o 

quarteirão como dizem na minha terra, é toda rebaixada por meio fio. Então é pensar em alguma 

coisa que venha em aparato legal pra que as paradas fiquem mantidas e os donos dos imóveis 

se adaptem. [2h 04m 54s] 

 

Marisa Jordão (Núcleo de Acessibilidade da Secretaria de Mobilidade do Recife) 

 

[2h 05m 18s] Bom dia gente, a minha colocação vai ser muito em cima do que eu assisti aqui 

hoje na verdade sobretudo na apresentação de Sideney. Pode ser até que vocês lá no instituto já 

tenham até pensado sobre isso que eu vu falar, mas pelo menos pra mim não ficou muito claro 

assim, em primeiro lugar, eu senti falta da gente ter definido qual é a cidade que a gente quer, e 



  

que o plano de mobilidade vai atender. Então a minha expectativa seria que a gente tivesse 

bastante clareza de que a cidade que a gente quer é uma cidade caminhável, uma cidade para 

as pessoas. Porque que isso é importante? Porque na hora que você define isso você tem como 

dizer quais são as prioridades do plano. Então assim, mais uma a minha expectativa seria que a 

gente tivesse uma cidade caminhável, para pessoas, onde a prioridade será dada para o 

pedestre, depois para o transporte público, e o automóvel, é importante mas estaria num terceiro 

plano, não há de ser a prioridade. Então pra mim não ficou claro isso. Primeiro lugar qual é a 

cidade, segundo lugar, qual é a prioridade do transporte do plano de mobilidade, quem vai ser 

priorizado. E aí eu acho que seria muito bom se a gente pudesse colocar como um princípio 

geral a acessibilidade, porque ela traria a questão do desenho universal... a acessibilidade não 

trata só do deficiente, do cadeirante, do deficiente visual, ela trata do idoso, da gestante, do 

pedestre, em resumo. Eu acho que é importante que a gente tivesse como um dos princípios do 

plano, e isso deveria estar lá em cima, no comecinho, a acessibilidade. Se está, não ficou muito 

claro pra mim isso, Sideney. Inclusive, eu vi que você coloca acessibilidade em um daqueles 

quadros, mas quando você vai para as diretrizes, eu não percebi a acessibilidade, você já entrou 

logo com segurança. Não sei, por isso que eu falei. É uma apresentação, pode ser que você 

tenha colocado isso, mas a minha ênfase seria essa, de que a gente não deixe de definir a 

cidade que a gente quer pra poder definir as prioridades, e aí a gente ir adiante. Eu observei uma 

outra coisa, foi que quando você fala no tipo de transporte de carga que será definido ou 

estudado, era importante também que se pensasse no tipo de transporte de passageiro. Porque 

eu acho que a gente até já teve oportunidade de conversar sobre isso, o tipo de transporte de 

passageiro que se utiliza na Cidade do Recife nos morros. Porque aí a gente tem um 

rebatimento direto nas calçadas, a gente tem oportunidade de ver no trabalho que a gente faz no 

Núcleo de Acessibilidade a dificuldade que a gente tem nas calçadas e em especial nos morros. 

Até cair cai. Bom, é isso. [2h 08m 56s] 

 

Esclarecimentos (Bloco III) 

 

Antônio Alexandre 

 

[2h 08m 59s] Obrigado Marisa, bom gente, as inscrições aqui que foram solicitadas estão 

encerradas, eu vou pedir para Sideney fazer os comentários. Eu só queria fazer um registro aqui 

em relação ao que Camila do Moto clube levantou, dizer assim, que é fundamental essa 

contribuição que vocês trouxeram pra cá, porque o direto à cidade é de todos, e enfim. Um tema 

como esse de mobilidade tem que contemplar e absorver a leitura de todos os usuários da 

cidade, dos meios de mobilidade, de deslocamento, enfim. Esse é o propósito dessa discussão. 

Então a partir de agora a gente já fica, eu pediria que quando a gente terminasse aqui já fosse 

estabelecido aqui um contato para que a gente possa ter uma comunicação, só lembrando uma 

questão: em relação à construção da política de mobilidade, isso está sob a nossa coordenação, 

a área de planejamento urbano. E outras questões aqui que você levantou que são mais 

imediatas, mais urgentes eu diria até, nós temos a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano 

que pode também já fazer o contato pra poder a gente agilizar esse tipo de demanda, certo? A 

gente faz isso assim que terminar aqui a reunião. Sideney, por favor. [2h 10m 07s] 

 



  

Sideney Schreiner 

 

[2h 10m 09s] Primeiramente Camila, eu gostaria de fazer alguns comentários. Acho que ao todo 

a gente está trabalhando com aproximadamente umas 6.000, 7.000 contribuições diferentes que 

nós geramos nessas diversas formas de escuta da população. E minha equipe me ajude se eu 

estiver errado, mas a gente praticamente não recebeu nada sobre motocicleta. Só reclamação. 

As que foram, foram reclamação. Sobre o comportamento dos motociclistas e motoqueiros, eu 

sei que existe essa diferença conceitual aí, e eu acho ótimo que você está participando, pelo pra 

Soraia pegar com você o seu contato pra gente conversar mais sobre isso e ver se a gente 

consegue ainda trazer essa visão de vocês pra dentro de tudo que a gente ta trabalhando aqui. 

Só mais alguns comentários, sinalização é e vai continuar sendo papel da autoridade de trânsito 

municipal. Isso é definido por lei federal, nós não temos nem como mexer nisso. Então isso é 

uma questão aqui no Recife com a CTTU. A gente ta trazendo, é interessante você falar dessa 

questão da qualidade da sinalização, eu não sei se vocês vão recordar, mas existe um programa 

de qualidade da mobilidade, e dentro desse programa de qualidade a gente ta trazendo diretrizes 

básicas da qualidade de sinalização, durabilidade, visibilidade, tem os quesitos técnicos lá. Com 

relação ao canal de comunicação que você mencionou, João, você pode colocar aí... o Plano de 

Mobilidade tem um portal na internet, planodemobilidade.recife.pe.gov.br, tudo que a gente ta 

fazendo no Plano de Mobilidade está indo pra esse portal, então temos o anúncio dessa 

audiência pública, tem alguns outros itens e não por ser menos importante, é mais por ser uma 

questão de estrutura mesmo, lá no cantinho, a gente tem “envie suas contribuições para o 

plano”. Então, quando você clica aqui você vai ser direcionado para um formulário eletrônico, 

onde você vai se identificar, vai responder algumas perguntas, pra gente entender quem é que 

está dando essa contribuição, e ali você pode colocar a contribuição que você quiser sobre o que 

você quiser da mobilidade urbana, e isso vai ser incorporado ao trabalho que a gente está 

fazendo de avaliação e de redirecionamento de tudo que está sendo desenvolvido. Então se 

quiser um canal direto, ali é o melhor. Se quiser ainda entrar em contato pra conversar com a 

gente a gente também está a disposição. Clauber, já tinha conversado com você no início, a 

questão da parada de ônibus, a gente precisa de uma mudança de paradigma. Hoje, quando 

você vai fazer o projeto já tem essa discussão... não, a gente não vai botar o ponto de ônibus no 

projeto porque isso é uma coisa muito dinâmica, que muda toda hora. Não era pra ser. A 

infraestrutura do transporte público era pra ser incluída o ponto de ônibus, ela tem que ser fixa, 

eu até vejo que tem situações em que você está acostumado a utilizar um ponto de ônibus e um 

belo dia você chega lá e ninguém mais para naquele ponto. O ponto foi desativado, só que o 

abrigo continua lá. Aí até que um motorista resolva parar e dizer que aquele ponto não está mais 

funcionando você fica esperando lá. A mesma coisa acontece quando você chega lá no lugar 

que você estava acostumado a pegar o seu ônibus e nem o abrigo está lá mais. Aí você tem que 

sair procurando pra onde que ele foi. E aí tem um problema, a gente precisa colocar um ponto de 

ônibus num lugar específico e não pode porque tem uma garagem de não sei o que, tem a 

entrada da farmácia, então a gente precisa trabalhar nessas definições, a gente já está, então eu 

vou pedir pra você participar de algumas reuniões sobre isso com a gente. Marisa, eu acho que 

a gente já tinha conversado previamente sobre todos esses pontos que você mencionou, como a 

gente está fazendo uma apresentação da parte mais estrutural, isso não chega a aparecer aqui, 

mas certamente a questão do tipo de veículos, dos morros, a gente já tem trabalhado isso até 



  

como essa questão de definir um sistema de mobilidade específico pro morro, levando em 

consideração todos os problemas que eles tem lá. Com relação à prioridade dos modos, eu acho 

que isso está apresentado no decorrer do material, talvez não exista um gráfico, uma coisa mais 

sintética dizendo isso, mas que possa ser incorporado. Com relação à questão da cidade que a 

gente quer, eu acho que todo esse trabalho que a gente fez de levantar esses anseios da 

população, sistematizar, trabalhar tudo isso, é exatamente isso. Talvez a gente não tenha 

formulado a frase “a cidade que a gente quer”, mas o trabalho foi feito nesse sentido, e tudo que 

a gente tem feito a partir de então é exatamente baseado nisso. Então eu acho que é só uma 

questão de se evidenciar, se expressar de uma forma que isso fique claro. [2h 15m 58s] 

Antônio Alexandre 

 

[2h 15m 59s] Eu só queria lembrar, só pra deixar mais claro até em função da questão levantada 

por algumas pessoas aqui que evidentemente que a gente tem uma divisão administrativa aqui 

dentro da prefeitura, onde cada área tem a sua responsabilidade específica mas a prefeitura é 

uma instituição só, as demandas que vierem apresentadas e que sejam de responsabilidade do 

órgão de controle de trânsito, CTTU, mais especificamente na questão de sinalização, questão 

de pavimentação e tudo, evidentemente que a gente direciona para quem tem a competência e 

atribuição pra resolver. Mas a instituição é uma só, qualquer canal de entrada dentro da 

prefeitura é obrigação nossa direcionar para o órgão que tenha essa responsabilidade. É preciso 

deixa isso bem claro, porque a gente tem que começar a superar essa cultura que ainda insiste 

em algumas áreas do serviço público de que “isso não é comigo, vá pra não sei onde”, e a 

pessoa fica pulando pra conseguir atender a sua demanda. Então todo mundo é responsável 

dentro da instituição pública pelo atendimento de uma demanda, mesmo que ele não seja sua 

atribuição, mas procure direcionar para a área competente pra isso. E eu só queria fazer uma 

observação também, Clauber fez uma observação da legislação relacionada inclusive à questão 

do rebaixamento do meio fio e tudo, a gente tem trabalhado nessa questão, e isso é mais uma 

demonstração de quando a gente está discutindo esse tipo de mobilidade, evidentemente isso é 

um debate que tem integração e articulação com uma série de outras questões que acabam 

surgindo no debate, e nós temos que fazer esse debate de forma integrada. Marisa lembrou 

muito bem pra gente aqui, e o Sideney quando falou aqui também dos princípios aqui, o modelo 

de gestão da mobilidade urbana integrada com a gestão do uso e ocupação do solo urbano, a 

gestão do ordenamento territorial, não faz mais sentido nós fragmentarmos essas abordagens, 

elas tem que estar integradas inclusive usando as tecnologias disponíveis, para os sistemas 

estarem integrados, as bases de dados estarem integradas. Eu acho que foi uma colocação 

muito importante, a gente tem que estar em alerta, pra que a gente busque isso, todo mundo 

sabe que nós estamos aqui tentando iniciar um processo de revisão do Plano Diretor da Cidade 

do Recife, e essa revisão além de ser a que está prevista no Plano Diretor de 2008 para 

acontecer agora em 2018, após 10 anos, mas traz também um desafio de regulamentação ainda 

por fazer e lei de uso e ocupação do solo urbano, lei de parcelamento, regulamentação dos 

instrumentos urbanísticos, outorga onerosa, transferência do direito de construir, IPTU 

progressivo, enfim. Nós estamos diante de uma tarefa que se complementa e se articula com a 

discussão do Plano de Mobilidade, com o projeto de centralidades, de dinamização econômica 

das centralidades urbanas que foi inclusive referido aqui, que está intimamente conectado com a 

discussão da mobilidade, a redistribuição, você encaminhar para o conceito de uma cidade 



  

policêntrica, ela é determinante pra que a gente mude essa necessidade, esses movimentos 

pendulares de um modelo que já está superado, como já foi lembrado aqui por várias pessoas, 

enfim. Eu acho que cabe esse registro de que há essa percepção e essa preocupação pra que 

nós façamos todos esses esforços de forma articulada e integrada. Como foi dito aqui, nós 

encerramos as discussões, esse foi um primeiro passo pra gente consolidar esse primeiro 

produto, que é a parte mais geral da formulação dessa política e a gente espera que haja uma 

contribuição de todos e todas que assim desejarem pra que a gente consiga aperfeiçoar ainda... 

eu acho que tem algumas contribuições aqui inclusive da gente melhorar a hierarquização de 

alguns conceitos, e colocar da relevância pra algumas questões que apesar de terem sido 

pontuadas, talvez não tenham sido expressas na hierarquia adequada, mas foi e é por isso que 

esse debate acontece. A gente pretende estar concluindo pelo menos uma versão dessa 

primeira etapa pra gente poder prosseguir as outras fases. E nós agradecemos a participação de 

todas e todos, nos colocamos sempre à disposição, seja pelo canal virtual, seja presencialmente. 

[2h 20m 49s] 

 

Sideney Schreiner 

 

[2h 20m 50s] Como nós estamos discutindo esse texto base que é como propriamente dito a 

base pra gente construir nossa proposta de política pra a partir daí a gente fazer uma minuta de 

projeto de lei que vai ser encaminhada pra câmara, nós temos no portal do Plano de Mobilidade, 

na primeira caixinha da audiência pública, clicando ali vamos ter acesso a uma página específica 

sobre essa audiência e ali na terceira caixinha o formulário específico para as contribuições pra 

esse texto base. Nesse formulário é necessário que a pessoa se identifique pra fazer essas 

contribuições, a gente vai chegar exatamente no conteúdo do texto base, quebrando aqui por 

partes, e pra cada parte dessa você pode se posicionar, se você concorda com esse texto, se 

você recomenda que esse texto seja excluído da política ou se você recomenda que haja uma 

alteração no texto desse item, e aí você tem o espaço pra dizer que alteração é essa que você 

quer propor e justificar essa alteração. Então nós pedimos que todas as contribuições para o 

texto base sejam feitos através dessa plataforma, de forma que a gente consiga processar todas 

essas contribuições de uma forma mais eficiente, porque se a gente começa a receber muito 

email, ofício, isso dificulta e torna mais lento o processo. Pra gente conseguir dedicar mais 

tempo à análise e não à gestão dessas informações que estão chegando, a gente pede que seja 

usada essa plataforma. Obrigado [2h 23m 18s] 

 

Antônio Alexandre 

 

[2h 23m 19s] Bom gente, vamos à próxima etapa. Muito Obrigado! 

 

   


