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Introdução 
 

Caruaru avançou muito nos últimos quatro anos. Apesar de todos os desafios pelos quais 
passamos, superações e conquistas foram realizadas e Caruaru encontra-se em transição para 
um novo patamar econômico e social.  

O município, que representa a maior economia do interior do estado de Pernambuco, com uma 

população de 365 mil habitantes (IBGE, 2020) e que atende mais de um milhão e duzentas mil 

pessoas, possui um protagonismo e relevância regional que requerem estratégias que permitam 

o desenvolvimento consistente, crescente e integrado, ambientalmente equilibrado e com 

prosperidade melhor distribuída entre seus cidadãos. 

Uma cidade é o resultado físico de um conjunto de elementos relacionados à cultura de um 

determinado agrupamento de humanos, é possível compreender essas relações e 

consequentemente a cidade como um sistema.  Conceitualmente, defende-se que as cidades 

sejam inteligentes e sustentáveis para a convivência do homem, afinal as cidades são feitas de 

pessoas e os desafios que se apresentam à gestão pública apresentam um comportamento 

dinâmico e mutável. É fato que precisamos cada vez mais de sistemas inteligentes, capazes de 

se adaptar a novas situações, raciocinar, compreender relações entre fatos, permitindo 

respostas inovadoras com o uso da tecnologia.  

O planejamento da cidade pode e deve ser feito seguindo os objetivos do desenvolvimento 

sustentável, as Nações Unidas estabeleceram 17 objetivos que seguem os três pilares do 

desenvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental. É importante observar as cidades 

como centros que concentram os recursos humanos, econômicos e tecnológicos que podem 

revolucionar a forma que vivemos. Lideranças comprometidas e uma sociedade participativa 

com estímulo à inovação permitem a criação de ambientes urbanos e rurais mais justos, 

saudáveis e prósperos para todos. 

O pós-pandemia apresenta enormes desafios para o retorno das atividades econômicas e sociais 

para o que se convencionou chamar de “novo normal”. Ações de estímulo a empreendedorismo 

e a formação dos novos profissionais são necessárias para superar as dificuldades de emprego 

e renda neste momento. É um momento de superação, precisamos inovar, encontrar 

oportunidades e investir na nossa população, na crise a humanidade encontra oportunidades 

para superação. 

Neste contexto, com as experiências e os aprendizados acumulados, a prefeita Raquel Lyra e o 

vice-prefeito Rodrigo Pinheiro são candidatos à reeleição e apresentam neste documento os 

resultados alcançados e os novos compromissos a serem firmados para Caruaru continuar 

seguindo em frente, em constante diálogo com os segmentos da sociedade, as comunidades em 

todos os bairros da zona urbana e nos distritos da zona rural, lideranças e entidades 

representativas dos diversos grupos de interesse. 

Para os avanços alcançados em todas as áreas, os aspectos fundamentais nestes quatro anos 

foram a gestão eficiente e o equilíbrio fiscal adotados: a busca permanente por maior qualidade 

do gasto público permitiu a produção de mais e melhores resultados para Caruaru. Isto nos 

permite dizer que foi feito mais com menos e em menos tempo. 
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A atual gestão municipal mostrou aos caruaruenses que é possível, que Caruaru pode ser uma 

cidade ordenada, com infraestrutura urbana adequada, mais inclusiva, mais sustentável, melhor 

para se viver. E certos de que podemos avançar muito mais, chegou a hora de entrarmos numa 

nova fase desta profunda transformação que Caruaru está vivendo. E para tal, convidamos o 

povo de Caruaru para seguir conosco nessa caminhada, pois ninguém faz nada sozinho. 

Transformando Caruaru! Vamos seguir em frente! 
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Para Caruaru Seguir em Frente 

Este documento apresenta os elementos para a construção do programa de governo para os 
próximos quatro anos da administração pública municipal, ao mesmo tempo que nos posiciona 
em relação às estratégias e metas estabelecidas no Plano de Governo de 2016. Também visa 
planejar Caruaru para além desse período e servir de alicerce para um futuro estruturado e 
sustentável. Agradecemos todas as valiosas contribuições recebidas para este Plano de 
Governo por meio da Plataforma Diz aí, Caruaru!. Continuaremos recebendo sugestões para a 
versão detalhada deste documento que será lançada nos próximos dias. 

Planejar, permite à gestão pública estabelecer patamares de melhoria a serem alcançados, o 
que precisa ser feito hoje para atingir o ponto de transformação desejado no futuro. Para que 
as mudanças ocorram é preciso um planejamento integrado de governo com eficiência e 
eficácia na gestão pública municipal, bem como uma sólida parceria com a sociedade civil. 

Mantendo a visão de futuro apresentada para a gestão 2016-2020, “Caruaru – Uma Cidade 
Inclusiva, Inovadora e Sustentável com Prioridade nas Pessoas”, seguimos adotando o conceito 
de eixos de gestão e integração que proporcionam um olhar intersetorial e cooperativo 
concebido para direcionar os esforços do governo municipal para articular as estratégias 
projetadas. O foco principal deste modelo é a governança em rede com transparência e gestão 
participativa, sem negligenciar o equilíbrio fiscal e a busca por maior produtividade e qualidade 
do gasto público, sempre visando atingir metas pactuadas com a sociedade e a produção de 
mais e melhores resultados para a população.  

É nesta direção que se organiza a estratégia de desenvolvimento para Caruaru explicitada neste 
Plano de Governo que estabelece os seguintes eixos de integração e gestão: 

Eixo 1 - Desenvolvimento Humano, Inclusão e Direitos: Educação, saúde, direitos humanos, 
políticas para a mulher, a criança e a juventude, inclusão social, protagonismo e oportunidades. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa: Economia 
dinâmica, diversificada, criativa, competitiva, com inovação, crescimento sustentável e 
inclusivo na zona urbana e rural. 

Eixo 3 – Desenvolvimento Urbano, Sustentabilidade, Gestão do Território e da Cidade: 
Infraestrutura adequada para melhoria da qualidade de vida, numa cidade sustentável, 
inteligente, criativa, com mobilidade adequada e com inovação. 

Eixo 4 – Planejamento, Governança, Gestão Participativa e Transparente: Gestão eficiente 
para as pessoas. 
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Aliada à visão por Eixos, determinamos um olhar especial para os elementos mais simbólicos da 

paisagem social e territorial de Caruaru, os lugares símbolos da nossa identidade. 
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Os lugares símbolos da nossa identidade receberam de 2017 a 2020 diversos investimentos para 

a melhoria da sua infraestrutura, além de ações de manutenção e preservação. 

Reconhecemos inicialmente a relevância sociocultural e econômica da Feira de Caruaru, 

principal motor econômico da nossa sociedade caruaruense. A Feira exige e mereceu 

tratamento especial e qualificado, tendo sido beneficiada de várias formas: melhoria das 

calçadas do Parque 18 de Maio, construção de quatro novas baterias de banheiros, restauração 

de quatro baterias de banheiros já existentes, requalificação da Casa Rosa e início da 

requalificação do Mercado de Farinha, construção do Polo Gastronômico, ordenamento dos 

bancos além da requalificação da iluminação pública com instalação de lâmpadas de LED e a 

modernização da infraestrutura elétrica. Também houve melhorias em outras feiras livres da 

cidade, a Feira da Boa Vista foi totalmente requalificada. Ocupando uma área de 18.350 m² que 

abriga mais de 800 bancos, esta Feira recebeu piso, calçadas, coberta metálica, quiosques para 

instalação de lanchonetes, baterias de banheiros, tratamento paisagístico, novas instalações 

elétricas e de iluminação. Além da feira, agora o local também possui área de esporte e lazer, 

com pista de cooper e equipamentos de ginástica. A requalificação trouxe infraestrutura 

adequada de trabalho para os feirantes da área e mais conforto e comodidade para os clientes. 

Na geografia local, a presença imponente e emblemática do Monte Bom Jesus e a sua forte 

presença social na cidade, além do seu destaque na topografia urbana, enfatizaram a 

necessidade do resgate desta área muito simbólica de Caruaru. Isto foi feito via a requalificação 

da área do seu cume e a criação do Parque Ambiental do Monte Bom Jesus, dotado de anfiteatro 

com arquibancadas, mirantes, parque infantil, Centro de Atendimento ao Turista, área de 

convivência, barracas padronizadas para comércio de alimentos pelos moradores, novos pontos 

de iluminação e estacionamento. A escadaria principal também foi recuperada com implantação 

de corrimãos em toda a sua extensão e, ainda, a via sacra, com 15 estações que também foram 

totalmente recuperadas. Em outros pontos do Monte Bom Jesus, escadarias estão sendo 

reformadas, uma quadra poliesportiva foi construída e ainda temos uma creche com a 

construção na fase final.  

O importante atributo hidrográfico que representa o Rio Ipojuca na paisagem caruaruense é 

também aqui destacado. Este Rio, que corta a cidade de leste a oeste, e seus afluentes que 

vinham sendo esquecidos e maltratados foram contemplados com ações permanentes de 

limpeza do leito e margens, desassoreamento, além de ações de recuperação de sua mata ciliar 

em diversos trechos do município.  

Caruaru é hoje, sem sombra de dúvida, marco referencial na cultura nacional e um dos mais 

importantes baluartes da arte do barro, da música e da culinária nordestina, grande parte de 

todo esse mérito está contido no significado que tem o Alto do Moura e seus criativos artesãos 

para o município. Esta área da cidade foi contemplada com a pavimentação de diversas ruas, 

construção da Creche Severino Vitalino e da Praça Mestre Elias, além da requalificação total da 

Escola Municipal Mestre Vitalino e requalificação da Praça do Artesão atualmente em 

andamento. Também finalizamos e entregamos à população obras como a Casa da Mulher 

Artesã e o Centro de Atendimento ao Turista. 

Finalmente, porém não menos relevante, o Centro originário da cidade, com seu marco zero, 

seu comércio diversificado e sua dinâmica social, é um lugar testemunha do tempo, da história 

e das conquistas do seu povo, mas que também exigia intervenções para melhorar os seus 

fluxos, o seu tratamento no mobiliário urbano, o gerenciamento de práticas e usos em benefício 

dos milhares de usuários e interações sociais que nele se realizam. Fizemos uma requalificação 
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visando proporcionar ao transeuntes e comerciantes locais, vias totalmente acessíveis, com 

passeios mais largos, urbanizadas com vegetação, equipamentos e sinalização, pontos de ônibus 

e de mototáxi requalificados, além de mais iluminação. Realizamos a revitalização do Marco 

Zero, transformamos a Rua São Sebastião e integramos os acessos em todo o Centro. 
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Gestão por Territórios – Mais Eficiência e Eficácia para o Cidadão 

Centro metropolitano regional, Caruaru exige hoje uma nova dinâmica de gestão pública pois o 

tratamento das questões de cada área específica da cidade, seja no centro ou na periferia 

urbana, bem como na zona rural, demandam cuidados específicos e especiais por cada conjunto 

social e território. Isto posto, para uma gestão moderna e eficiente para Caruaru utilizamos a 

composição de nove territórios de gestão, cinco na sede e quatro na zona rural.  O modelo se 

fundamentou na definição de Territórios de Gestão Sustentáveis (TGS).  

A proposta de Gestão por Território visa compreender cada uma das partes que compõem o 

município de Caruaru e focar nas características e problemas de cada território para dar 

respostas mais rápidas e eficientes a cada população e de acordo com seu contexto.  

A Gestão por Território permite dimensionar melhor o gasto público, atender com mais 

eficiência às demandas das comunidades de cada Território de Gestão Sustentável e permite 

uma interlocução mais rápida e direta entre o cidadão e o governo municipal e suas unidades 

de gestão local e participativa. 

  



10 
 

Eixos de Gestão e Integração 
 

Eixo 1: Desenvolvimento Humano, Inclusão e Direitos 

Este Eixo tem como foco cuidar das pessoas de forma direta por meio de ações de educação, 

saúde, direitos humanos, políticas para a mulher, a criança e a juventude, inclusão social, 

incentivo ao protagonismo e criação de oportunidades. 

Educação 

Acreditando que educação é um dos mais valiosos ativos de uma sociedade e iniciando com os 

indicadores da educação municipal instáveis e em queda, a gestão 2017-2020 focou na melhoria 

da qualidade da educação no nosso município. Com o objetivo de Transformar Caruaru pela 

Educação, a rede municipal de ensino foi reorganizada nos seus aspectos administrativo, 

pedagógico e também na estrutura física das unidades.  

E o resultado chegou: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, indicador que 

mede a qualidade do ensino nas escolas públicas, subiu de 5,2 em 2017 pra 5,5 em 2019 nos 

anos iniciais do ensino fundamental e de 4,0 em 2017 para 4,9 em 2019 nos anos finais do ensino 

fundamental.  

 

Variação do IDEB de 2015 a 2019. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, Ministério da Educação, 2020. 

Este resultado tão positivo na melhoria da qualidade do ensino em Caruaru foi resultado de 

ações integradas, com destaque para a avaliação anual de desempenho dos gestores escolares, 

processos formativos realizados com todas as equipes, monitoramento de desempenho e 

acompanhamento de resultados por meio de instrumentos eletrônicos, adoção de sistemas de 

avaliação, seleção para coordenadores pedagógicos e a elaboração de um novo currículo para o 

município, que está em fase de aprovação pelo Conselho Municipal. Além disto, houve a criação 

de Escolas em Tempo Integral, reformas e adequações das escolas existentes, implantação de 

laboratórios de ciências, matemática e informática, entre outras melhorias da rede física, como 

a adoção de água mineral para cozinha e alunos, instalação de ar condicionados, adequação 

elétrica, manutenção periódica das unidades incluindo pintura, substituição de bancas e 

materiais de cozinha. 

O trabalho realizado na área de Primeira Infância, principalmente em relação à Educação 

Infantil, rendeu à prefeita Raquel Lyra o selo de reconhecimento Prefeito Amigo da Criança, 

prêmio dado pela Fundação Abrinq aos gestores que têm o compromisso de priorizar as ações 

que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Um dos 
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fatores que contribuiu para esta premiação foi a construção de 17 novos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs) e a requalificação e expansão do número de salas em CMEIs já 

existentes, que serão entregues até dezembro próximo.  

Para os alunos com deficiência, foi ampliado o acesso por meio de seleção para profissionais de 

apoio, sala bilíngue, material específico para surdos, professores formados em linguagem de 

sinais e acompanhamento domiciliar para os alunos que não podem ir à escola. 

O século 21 exige que as novas gerações dominem múltiplas linguagens, entre elas a 

computacional. Assim, crianças e jovens poderão ser mais do que usuários da tecnologia, mas 

também criadores dela, sendo capazes de atender às novas demandas da sociedade e 

transformar realidades. Para dar acesso a essa mundo aos alunos da nossa rede municipal de 

ensino, desenvolvemos o Programa Letramento em Programação que busca, por meio do 

pensamento computacional e das linguagens de programação, desenvolver competências e 

promover a educação integral. Este Programa é desenvolvido em parceria com o Instituto Ayrton 

Senna e a Universidade Federal de Pernambuco. Por meio de trilhas de atividades específicas os 

estudantes do 4º ao 8º ano do Ensino Fundamental são convidados a explorar conceitos e 

práticas do pensamento computacional por meio de vivências lúdicas e orientadas ao 

desenvolvimento de projetos. As atividades são desenvolvidas ao longo do ano letivo, ocorrendo 

no decorrer das aulas ou no contra turno escolar. Iniciamos o projeto em 2018 e já em 2019 

houve um crescimento de mais de 1.000% no número de estudantes atendidos. Chegando assim 

a mais de 3.000 alunos que desenvolvem as atividades do projeto, maior número do Brasil entre 

os parceiros do Instituto Ayrton Senna. 

Aliado a todos estes esforços, a Secretaria de Educação também atuou junto às demais 

secretarias municipais a exemplo da Destra, SECOP, SDSDH e SMS, para execução de diversos 

programas, como o Aluno Presente, Escola pela Paz, Aprender com saúde (acompanhamento 

oftalmológico e doação de óculos, dentistas), além das organizações sociais como a Fundação 

Lemann, Comunitas, ICE, Instituto Ayrton Senna, Instituto Arapyaú, entre outras. 

Por fim, temos ainda a distribuição de kit de material escolar de qualidade, fardamento e 

mochilas que também são fundamentais para melhoria dos indicadores de aprendizagem e da 

motivação dos estudantes. 

ESTRATÉGIAS 

1. Ampliar e qualificar a oferta de Educação Infantil com prioridade às famílias em situação de 
maior vulnerabilidade social. 

2. Manter e melhorar a infraestrutura física e operacional na Rede de Ensino Municipal, 
incluindo a acessibilidade nas escolas e a modernização dos instrumentos tecnológicos. 

3. Fomentar a formação superior, a formação continuada e a melhoria das condições de 
trabalho dos professores. 

4. Desenvolver a capacidade gerencial dos gestores das Escolas Públicas Municipais, além de 
manter a seleção baseada em critérios de mérito e liderança. 

5. Utilizar o sistema de avaliação do ensino como um instrumento de planejamento, 
monitoramento e gestão escolar para melhoria contínua da qualidade do ensino. 

6. Ampliar e qualificar o programa de educação integral, garantindo o desenvolvimento global 
dos estudantes. 

7. Aprimorar o programa de educação de jovens e adultos no município, fortalecendo 
estratégias de inovação, tecnologia e qualificação profissional.  
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Saúde 

Caruaru é sede da II Macrorregião de Saúde do estado de Pernambuco, concentra o segundo 

maior polo médico do estado e é uma das maiores referências na área da saúde do interior do 

norte e nordeste. Ainda em 2020 houve a formatura da primeira turma de medicina da história 

da cidade e está ainda em franca expansão o nosso complexo médico-industrial. Todas essas 

características fazem do município referência no campo da saúde pública. 

Construir uma política de saúde municipal é um desafio permanente e contínuo. As demandas 

da população vêm crescendo e o poder público deve estar preparado para ofertar os serviços e 

criar caminhos para que todos se sintam acolhidos, protegidos e cuidados direta ou 

indiretamente por ações e serviços. 

Nos últimos quatro anos foram feitos avanços que serviram para garantir um atendimento cada 

vez mais próximo, humano e no tempo certo para todos os usuários do Sistema de Saúde 

Municipal. A inauguração dos Ambulatórios Multiprofissional Especializado-AME do Residencial 

Luiz Bezerra Torres, da Vila Kennedy, do bairro Indianópolis, do Idoso e a Infanto-juvenil, a 

entrega do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) totalmente reformado, ampliação e melhorias 

no Hospital Manoel Afonso, incluindo 10 novos leitos de UTI para enfrentamento da covid-19, 

as diversas unidades de saúde revitalizadas tanto na área rural como na área urbana, a entrega 

de 11 novas ambulâncias, a descentralização e ampliação das farmácias municipais, a 

disponibilização do serviço de 0800 pelo celular, a maior expansão da saúde bucal na história do 

município, parcerias com as Universidades e a entrega de medicamento na casa do usuário, 

entre outras ações, deram o tom dos caminhos que a gestão adotou para cada dia chegar mais 

perto das pessoas. 

Houve ainda a informatização de 100% das unidades de saúde, criação do Viconsus, premiado 

pelo Ministério da Saúde, criação de uma plataforma de cursos à distância exclusiva para os 

profissionais da saúde e o início de parcerias com instituições de ensino e pesquisa para a 

qualificação dos servidores municipais. Contudo, os desafios foram acrescidos com a pandemia 

do novo coronavírus, então inovar passou a ser uma necessidade ainda maior. 

Investir na descentralização dos serviços para todos os territórios da cidade, diminuindo a 

necessidade de deslocamento, ampliar o número de Unidades de Saúde e de médicos, levar 

especialistas para perto das pessoas por meio de unidades móveis ou consultas virtuais feitas 

da própria Unidade Básica de Saúde de cada bairro será prioridade próxima gestão. O 

agendamento de consultas na Unidade de Saúde do bairro por aplicativo ou mesmo por 

telefone, com a ampliação do 0800. Expandir os canais de comunicação e de avaliação dos 

atendimentos realizados passou a ser uma prioridade ainda maior.  

ESTRATÉGIAS 
1. Ampliar e qualificar a assistência materno infantil com vistas a reduzir a mortalidade. 

2. Ampliar a modernização e qualificação da gestão da saúde com a adoção de novas 
tecnologias de interação com o usuário a fim de melhorar a qualidade do serviço de saúde. 

3. Intensificar a capacitação dos profissionais de saúde com o objetivo de oferecer uma 
assistência com qualidade e humanização. 

4. Fortalecer e ampliar as parcerias com Instituições de Ensino para a realização de estágios e 
práticas para a formação dos profissionais de saúde na rede SUS. 

5. Ampliar e qualificar a oferta de leitos, cirurgias, consultas, exames e medicamentos para os 
usuários da saúde de Caruaru. 
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6. Qualificar a Atenção Especializada do Município com foco na modernização das Unidades 
de Pronto Atendimento. 

7. Qualificar e ampliar a cobertura de Atenção Primária de Caruaru 

 

Inclusão Social e Direitos Humanos 

Neste quatro anos, Caruaru avançou no fortalecimento das políticas voltadas para a promoção 

dos Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação de Interesse Social, Esporte e Lazer. 

Proporcionando cidadania à população em situação de vulnerabilidade social por meio da 

qualificação profissional, programas e projetos para erradicação do trabalho infantil, 

requalificação das unidades de acolhimento institucional, ampliação da rede de atendimento à 

população em situação de rua, proteção da primeira infância, protagonismo juvenil, 

fortalecimento das políticas públicas de inclusão e ainda ações de esporte e lazer.  

Nesta gestão foi mantida a execução dos Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculo 

(SCFV), por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), foram ofertados cursos 

profissionalizantes por meio do Programa Qualifica Caruaru para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social (jovens e adultos, e também egressos do sistema penitenciário), houve a 

criação do Núcleo de Cidadania do Adolescente (Selo UNICEF) para estimular o protagonismo 

de adolescentes em situação de vulnerabilidade, e ainda a criação do Conselho Municipal de 

Promoção de Políticas Públicas para a Juventude, por meio da Lei 6.070/2018. 

A Prefeitura tem lançado anualmente um edital para seleção de instituições sem lucrativos que 

oferecem serviços diversos para pessoas com deficiências, como fisioterapia, terapia 

ocupacional, atividades de esporte e lazer, entre outras. 

As crianças foram atendidas diretamente por Programas como o Criança Feliz, que efetivou mais 

de 32 mil visitas, e o AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  

que foi implantado para atuar na Feira de Caruaru e em grandes eventos, com o objetivo de 

identificar e encaminhar à rede de proteção e cuidados as crianças que se encontrem em 

situação de violência e/ou violações de direitos, a exemplo de trabalho infantil, abuso e 

exploração sexual infantil, assim como, negligência e uso de bebidas alcoólicas. Ainda na 

garantia de direitos a esta população, todas as crianças nascidas no Hospital Municipal de 

Caruaru Casa de Saúde Bom Jesus receberam seu registro de nascimento antes da alta 

hospitalar, efetivando sua cidadania desde o nascimento. 

Por meio do Convênio Patronato Penitenciário, temos 333 egressos do Sistema Penitenciário 

prestando serviços para a Prefeitura Municipal, sendo Caruaru o segundo município de 

Pernambuco maior número de egressos e que possui índice de reincidência igual a zero.  

Para melhoria do atendimento oferecido pela gestão pública municipal, os profissionais das 

áreas de saúde, educação e guarda municipal passaram por capacitação em direitos humanos 

para profissionais das áreas de saúde, educação e guarda municipal, a fim de preparar esses 

servidores para melhor atender o cidadão e torná-los multiplicadores no combate à 

discriminação. 

No Esporte e Lazer, o desenvolvimento é visto por meio da ocupação dos espaços públicos com 

atividades físicas, apoio aos atletas e instituições esportivas do município, ampliação dos 

projetos voltados aos idosos e pessoas com deficiência, melhorando a qualidade de vida, 

fortalecendo os vínculos comunitários, respeitando as individualidades e trabalhando o espírito 
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de grupo. Nesta gestão, os jogos escolares de Caruaru voltaram a ser realizados, o esporte 

amador foi contemplado via editais de seleção para apoio a instituições da sociedade civil, o 

esporte profissional foi apoiado via o Programa Bolsa Atleta, que proporciona via edital bolsas 

de R$300,00 a R$1.000,00 para 30 atletas por ano, e via edital de apoio a instituições. Para 

fortalecer a Política Pública de Esporte, foi criado o Conselho Municipal de Esportes e Lazer de 

Caruaru, via a Lei Municipal n° 6.035/2018. Ainda realizamos a Copa Rural de Futebol, o Torneio 

de Futebol da Palmatória, o Programa Caruaru em Movimento e implantamos o Núcleo Vida 

Ativa na zona rural do município, além da implantação da Academia de Artes Marciais no Murici. 

Várias praças construídas ou requalificadas possuem quadras poliesportivas, para uso livre pela 

população do entorno. 

ESTRATÉGIAS  
 

1. Garantir a manutenção e expansão com qualidade dos serviços de Proteção Social do SUAS 
e a garantia de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

2. Fortalecer o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente de Caruaru, 
ampliando a política de proteção e cuidados. 

3. Ampliar a atenção qualificada à Primeira Infância. 

4. Fortalecer a política de esporte e lazer no município. 

5. Fortalecer projetos e programas para o público jovem, visando o protagonismo social e 
profissional. 

6. Ampliar programas e projetos para proteção da pessoa idosa. 

7. Fortalecer a inclusão social, a autonomia e a melhoria de vida da população com deficiência. 

8. Ampliar projetos e programas vinculados aos direitos humanos e que tratem do 
enfrentamento a todo tipo de discriminação. 

9. Fortalecer a inclusão e a garantia de direitos dos moradores de áreas de maior 
vulnerabilidade social, incluindo a população de rua. 

10. Fortalecer a política de voluntariado, ampliando a rede de solidariedade no município. 

 

Políticas para Mulheres 

Apesar das mulheres serem a maioria da população brasileira, os indicadores ainda mostram 

uma série de desigualdades em relação aos homens, como renda, emprego e moradia, tornando 

essencial considerar questões de gênero nas políticas públicas. Essa necessidade de enfoque na 

igualdade de gênero nas políticas públicas é confirmada pela constatação de que as políticas 

universais como, por exemplo, educação e saúde, não foram capazes de garantir o acesso e a 

qualidade no atendimento a todos os grupos populacionais, pela sua incapacidade de considerá-

los em suas especificidades e de levar em conta os tipos de desigualdades e discriminações. 

O primeiro avanço para a política pública para mulheres em Caruaru na gestão 2017-2020 foi a 

criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres como um órgão estável, com estrutura física 

e de pessoal, numa posição equivalente aos demais órgãos responsáveis pela implementação 

das políticas setoriais, como educação, assistência social, entre outros, além de dialogar em 

igualdade de condições sobre as prioridades das políticas públicas. Nesta linha de organização 

para o atendimento das mulheres, houve a reestruturação do Centro de Referência da Mulher 

e seleção para equipe técnica. 
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No âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher foram realizadas desde ações 

preventivas até o atendimento às vítimas e aos seus familiares. A rede de enfrentamento 

existente no município foi fortalecida por meio da criação da Câmara Técnica de Enfrentamento 

à Violência de Gênero e também foi criada a Patrulha Municipal Maria da Penha com o objetivo 

de atender às mulheres vítimas de violência. Foram realizadas diversas campanhas de 

enfrentamento à violência em todos os Territórios de Gestão Sustentável, nos principais eventos 

e festas da cidade e no comércio no centro e nas feiras. 

A independência econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 

direito pleno ao exercício da cidadania. Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Caruaru 

realizou programas de qualificação profissional para inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, contemplando formação sociopolítica, formação profissional, realização de feiras da 

mulher empreendedora, articulação para a sua participação em feiras regionais e estaduais, 

inclusão das mulheres no comércio local, além do fomento ao empreendedorismo feminino. 

De forma indireta, as ações realizadas pela Educação, como o aumento do número de vagas em 

creches e pré-escola e de escolas em tempo integral, permitem que as mulheres, que são as 

maiores cuidadoras, estudem e/ou trabalhem enquanto suas crianças estão em um ambiente 

propício ao desenvolvimento de suas habilidades e seguro. Ou seja, a educação infantil ao 

mesmo tempo melhora a vida das crianças e de suas mães, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da família como um todo. 

A saúde da mulher também conseguiu avançar com projetos para gestantes, idosas, mulheres 

em depressão, atuação no enfrentamento à violência obstétrica por meio da Lei Nascer Bem 

Caruaru, atividades físicas para mulheres do campo, grupo terapêutico, teatro, banda marcial, 

tendo especial atenção no cuidado com a saúde mental das mulheres.  

Em termos de participação política das mulheres, a gestão reestruturou o Conselho Municipal 

da Mulher e realizou formação sociopolítica para diversos públicos visando assim, ampliar a 

discussão sobre a garantia de direitos das mulheres na cidade de Caruaru. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Fortalecer as políticas públicas para as mulheres a fim de superar desigualdades, 
preconceito e discriminação. 

2. Fortalecer os programas de prevenção e combate à violência contra a mulher na cidade e 
na zona rural. 

3. Promover a autonomia econômica das mulheres, ampliando a sua qualificação profissional 
em diversos segmentos. 

4. Desenvolver programas de fortalecimento da mulher empreendedora e de inserção 
qualificada da mulher no mercado de trabalho.  
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Eixo 2: Desenvolvimento Rural, Sustentabilidade, 

Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa 

Por meio de uma economia dinâmica, diversificada, criativa, competitiva, com inovação, 

crescimento sustentável e inclusivo tanto na zona urbana quanto na zona rural, Caruaru chegará 

a um novo patamar de desenvolvimento, foco desse Eixo. 

Desenvolvimento Rural 

Esta gestão da Prefeitura Municipal de Caruaru assumiu o compromisso com a população da 

zona rural do município a fim de que todos possam ter acesso a saúde, educação, mobilidade, 

casa digna, saneamento e demais serviços que são oferecidos ao morador da cidade. Para 

Caruaru ser uma cidade justa e desenvolvida é necessário que o homem e a mulher do campo 

tenham qualidade de vida sem que, para isso, precisem sair do seu lugar. 

O investimento na infraestrutura das estradas rurais foi uma importante ação tanto para o 

escoamento da produção rural, influenciando diretamente na qualidade dos produtos e na vida 

dos agricultores, como também para facilitar o ir e vir dos moradores. Foram feitos cerca de 24 

km de novas estradas, além da recuperação das estradas existentes. 

Nos últimos quatro anos, além da melhoria das estradas, foram realizadas ações diversas na 

área rural do município, a saber: (1) Atividades de extensão rural, como: aração, silagem, 

distribuição de sementes, implantação e limpeza de barreiros e manutenção permanente, 

protocolo de vacinação animal, entre outras; (2) desenvolvimento e aplicação de técnicas de 

aproveitamento da água e novas tecnologias para a conservação da água junto ao agricultor, 

como a implantação e limpeza de barreiros, a construção de barragens subterrâneas e de 

cacimbas, além da distribuição de água via caminhões pipa, para as regiões mais necessitadas; 

(3) aquisição de maquinários essenciais para potencializar a produção agropecuária em 

articulação com o Governo Federal; (4) promoção da inclusão social e produtiva, capacitando as 

pessoas e criando oportunidades de emprego e geração de renda; (5) articulação institucional 

para a comercialização dos produtos que, de forma organizada e planejada, vem fortalecendo 

cada vez mais o desenvolvimento rural de Caruaru, trazendo novas oportunidades de trabalho 

e renda criativa.  

No 4º Distrito, em Serrote dos Bois foi criado o Centro de Apoio ao Pequeno Produtor Rural para 

o desenvolvimento da agricultura familiar e pecuária na região de forma articulada com a 

Associação dos Plantadores de Batatinha e Mandioca de Caruaru. Todas as ações citadas acima 

também são disponibilizadas no Centro de Apoio e este ainda funciona como um facilitador no 

acesso aos demais serviços oferecidos pela administração pública municipal, nas áreas de 

Educação, Saúde, Assistência Social e Políticas Públicas para as Mulheres. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Fortalecer a inclusão social e produtiva na zona rural capacitando as pessoas e criando 
oportunidades de emprego e geração de renda. 

2. Expandir a implantação de novas tecnologias de baixo custo para o desenvolvimento da 
agricultura familiar e pecuária na zona rural. 
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3. Potencializar iniciativas de Agricultura Familiar por meio de ações de extensão rural, como: 
aração, distribuição de sementes, implantação e limpeza de barreiros e manutenção 
permanente, entre outras.   

4. Desenvolver e aplicar técnicas de aproveitamento da água e novas tecnologias para a 
conservação da água junto ao agricultor rural 

5. Avançar na urbanização de núcleos rurais, favorecendo a melhoria habitacional e reduzindo 
as desigualdades entre os territórios urbano e rural. 

6. Elaborar planos e projetos voltados para o desenvolvimento urbano e ambiental de vilas e 
povoados a partir de seus acessos e novas estradas rurais, melhorando a infraestrutura 
básica e elevando os índices de desenvolvimento humano no território rural. 

7. Avançar na construção de casas para famílias rurais com maior vulnerabilidade social ou 
com habitações de risco iminente ou insalubridade, por meio do Programa Minha Casa 
Minha Vida Rural e do Programa Nacional de Habitação Rural. 

8. Desenvolver projetos de regularização fundiária junto ao INCRA e ao ITERPE na zona rural 
em benefício das famílias residentes em comunidades não legalizadas.  

 
 

Cultura e Turismo 

Caruaru avançou muito nos últimos quatro anos em políticas culturais perenes e irreversíveis, 

que eram esperadas há bastante tempo pela nossa classe artística. Esta gestão investiu no 

regaste da identidade e das raízes da cultura popular de Caruaru. 

A ação inicial da gestão na área cultural foi o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura, 

que permite tanto a participação da sociedade civil nas decisões municipais como também a 

captação de recursos externos. Houve uma priorização dos debates com a classe artística com 

o reestabelecimento do diálogo dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o que 

propiciou a elaboração da minuta do Plano Municipal de Cultura, já aprovado pela Câmara de 

Vereadores. 

Outro ponto alto das ações de cultura e turismo nos últimos quatro anos foi a profissionalização 

do São João de Caruaru, que passou a ser gerido de forma própria pela gestão municipal, sem 

empresas intermediárias, apoiado no tripé transparência, descentralização e participação, 

atendendo aos mais rígidos critérios do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco. Além 

disto, criamos o Masterplan do São João, documento técnico de planejamento global, que 

possibilitou a definição de uma unidade turístico cultural, entre o São João cultural e o São João 

entretenimento, que se comunicam entre si, de forma equilibrada no intuito de fortalecer as 

nossas raízes culturais, evitando o desaparecimento das tradições culturais de nosso São João 

mas, ao mesmo tempo, atraindo recursos externos via o São João entretenimento. Ainda no 

âmbito do São João, realizamos capacitação de técnicos para dar suporte a eventos, com cursos 

profissionalizantes para roadies e cinegrafistas, entre outros. 

A implantação de um novo conceito para a Semana Santa, por meio do evento Caruaru Por 

Paixão, foi outro acerto realizado nesta gestão que teve grande adesão por parte dos 

caruaruenses e turistas. O evento firmou Caruaru como um ponto de permanência com várias 

opções culturais e não mais apenas como um ponto de passagem, como era antigamente nessa 

época do ano. O Caruaru por Paixão engloba o Festival Gastronômico Comidas de Feira, que 

trata comida como cultura, e a realização de shows e apresentações artísticas e feira de 

economia criativa.  
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Nesta gestão, houve também o resgate do carnaval de rua de Caruaru por meio do Carnaval 

Caruaru Cultural, que nos últimos três anos tem lotado as ruas do Centro na semana pré-

carnavalesca, com apresentação de manifestações culturais locais como bois, maracatus, 

bandas de pífanos, la ursas, entre outras. 

Garantimos ainda a diversidade cultural por meio da criação dos polos descentralizados nas 

festas da cidade, que são espaços para públicos específicos como idosos, crianças, alternativos, 

entre outros, e também com ações voltadas a públicos específicos como o Festival de Violeiros 

Ivanildo Vila Nova e o Caruaru MotoFest, que reuniu cerca de 50 mil pessoas na primeira edição. 

Outra iniciativa marcante desenvolvida nesta gestão foi a descentralização e a ruralização das 

atividades de cultura de Caruaru, como o São João na Roça, o Viola na Vila e Caravana Cultural 

de Teatro na zona rural. 

A implementação de editais, com chamamento público para ocupação dos espaços culturais, 

proporcionou a democratização do acesso e a participação dos artistas locais nos palcos 

caruaruenses.  Além disso, a definição de percentuais de ocupação dos artistas caruaruenses 

permitiu que estes tenham participação cada vez maior nas nossas festas, dando maior 

visibilidade ao seu trabalho nos grandes eventos que realizamos. 

A criação da Lei do Registro do Patrimônio Vivo – Caruaru (Lei no 6.008/2017) permitiu a 

valorização dos artistas caruaruenses de diversas vertentes, ao mesmo tempo que preserva os 

processos de criação e divulga técnicas, modos de fazer e saberes das culturas tradicional e 

popular do nosso município. 

Em relação ao turismo, iniciamos fazendo a atualização do Inventário Turístico de Caruaru que 

reúne todos os aspectos turísticos do município e que permitiu dar direcionamento às ações de 

turismo na cidade. 

Houve a criação do canal de comunicação virtual turístico e cultural da cidade, o Portal Visite 

Caruaru (www.visitecaruaru.com.br), pois até então não havia nenhum mecanismo virtual que 

guiasse uma visita na cidade, a consolidação do Calendário Turístico Cultural de Caruaru e a 

atualização do Mapa Turístico de Caruaru, em formato digital e impresso, para atender o trade 

turístico. 

Em relação à infraestrutura, entregamos o novo Polo Gastronômico da Feira de Caruaru e 

fizemos a requalificação do Monte Bom Jesus que atraem turistas e moradores da cidade, 

implantamos dois novos Centros de Atendimento ao Turista (CAT), no Alto do Moura e no Monte 

Bom Jesus, e a Casa Rosa, prédio histórico localizado na Feira de Caruaru, onde funcionará o 

Mercado Cultural, está em fase de conclusão das obras. 

Reativamos o Conselho Municipal de Turismo que estava sem funcionar, como primeira etapa 

da criação do Sistema Municipal de Turismo. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Fortalecer e expandir os avanços da política cultural de Caruaru. 

2. Proteger por meio de mecanismos legais as tradições e ícones culturais de Caruaru.  

3. Garantir a recuperação e modernização de equipamentos culturais do município, 
promovendo a cultura e turismo local, e fomentando a economia criativa do município. 

http://www.visite/
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4. Implantar a Estação Criativa, equipamento acelerador, formador e propositor de cultura, na 
antiga Estação Ferroviária. 

5. Fomentar o turismo, por meio de programa de desenvolvimento do turismo e da 
aproximação ao trade turístico estadual e municipal, para promover Caruaru como produto 
turístico.  

6. Implantar o Plano Municipal de Turismo de Caruaru. 

 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Inovação e Economia 

Criativa  

Tratar do desenvolvimento econômico de um município é tratar de frentes diversas, complexas 

e correlacionadas. Neste setor, a gestão municipal construiu ao longo dos últimos quatro anos 

programas e projetos que abordaram as potencialidades dos principais recursos de Caruaru. 

Entendendo que acesso à qualificação profissional e a espaços no mercado de trabalho como 

condições iniciais para inserção ativa dos indivíduos no crescimento econômico, articulamos o 

Programa Qualifica Caruaru, que oferece cursos e oficinas de capacitação profissional para a 

população em situação de vulnerabilidade, melhorando o nível de qualificação técnica dos 

participantes e aumentando as chances de contratação. Outra alternativa criada nesta área foi 

o portal Conecta Oportunidades, uma agência de trabalho online que tornou mais rápido e 

preciso o encontro entre empresas que estão buscando novos funcionários e profissionais que 

estão buscando novas oportunidades de trabalho. Incentivar o empreendedorismo a 

formalização de empresas é também um fator determinante para um desenvolvimento 

econômico sustentável e foi por meio do Programa Facilita Caruaru que a Prefeitura Municipal 

possibilitou que o tempo de abertura de micro e pequenas empresas na cidade passasse de nove 

meses, em média, para até 15 dias úteis, desburocratizando e acelerando a constituição de 

novos negócios formais no município. Para auxiliar os empresários nas suas tomadas de decisão, 

também disponibilizamos mensalmente edições do Informativo Contexto Econômico, um 

compilado de dados de alguns dos principais fatores da conjuntura econômica no país, no estado 

e no município. 

O entendimento e fortalecimento dos principais segmentos econômicos da cidade é também 

tarefa fundamental neste processo de desenvolvimento econômico. Promover melhorias no 

setor de confecções, de relevância incontestável para Caruaru e região, por meio de 

capacitações aprofundadas para empresas foi o objetivo do Programa Caruaru Moda Mundo, 

programa que já contou com duas edições de grande sucesso, levando as empresas 

participantes a outro patamar nesse mercado.  

O Polo de Desenvolvimento Sustentável do Agreste, área destinada ao setor industrial na cidade, 

recebeu ações de melhoria na infraestrutura urbana tanto com o calçamento de ruas por meio 

de permuta de IPTU, para facilitar o acesso dos seus mais de cinco mil funcionários e o 

escoamento da produção das mais de 100 empresas instaladas no local, quanto com a 

implantação de iluminação em LED na área. 

Reafirmamos o compromisso e a necessidade da transferência da Feira da Sulanca, instrumento 

central no desenvolvimento do polo de confecções da cidade e região, precisamos de uma feira 

moderna, inovadora nas novas formas de comercialização, uma feira sustentável considerando 

sempre o interesse público.  
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Olhar para o novo e para o futuro, incentivando as potencialidades que surgem na cidade 

também foi motivo da nossa atenção por meio do conjunto de ações voltadas ao setor de 

Tecnologia, Ciência e Inovação. Além da publicação da Lei de Incentivo à Tecnologia e Economia 

Criativa – LITEC (Lei no 6.007/2017), que realiza incentivos por meio da redução da alíquota dos 

serviços prestados por empreendimentos deste setor, foi realizado o programa de capacitação 

Conecta Empreendedor Caruaru Tech - CEC Tech que, por meio de capacitações, auxiliou 

empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de Caruaru a estarem mais 

preparadas e competitivas para atuar no mercado global. E ainda validando a vocação da cidade 

para este setor, buscando aprofundar as discussões e ações para a área de Ciência, Tecnologia 

e Inovação, foi constituído o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CoMCiTI). 

ESTRATÉGIAS 
  

1. Estimular a modernização da economia, por meio da inovação, desenvolvimento 
tecnológico, capacitação de recursos humanos, com objetivo de aumentar a 
competitividade e elevar a capacidade produtiva.   

2. Fomentar economia no município por meio de novos formatos e dinâmicas para se adaptar 
à realidade do pós-pandemia. 

3. Tornar Caruaru um polo de ciência, tecnologia e inovação.  

4. Ampliar os programas de formação e qualificação profissional com foco nas potencialidades 
e demandas do mercado do município.   

5. Modernizar a Feira de Caruaru. 

6. Fomentar a Economia Criativa no município. 

7. Firmar Caruaru como um núcleo de destaque no Polo de Confecções do Agreste.  

8. Melhorar a infraestrutura do PDSA e solidificá-lo como polo logístico.  

9. Intensificar o apoio a empreendimentos individuais produtivos, potencializando a geração 
de trabalho e renda, fomentando a geração de novos empreendedores e lideranças, e 
estimulando o associativismo empresarial. 

10. Diversificar a matriz energética do município, aumentando a eficiência energética e a 
sustentabilidade ambiental. 



21 
 

EIXO 3: PLANEJAMENTO URBANO, GESTÃO DO TERRITÓRIO E DA 
CIDADE, SUSTENTABILIDADE 
 
O foco deste eixo é a melhoria da qualidade de vida dos caruaruenses, que só será possível com 

infraestrutura urbana adequada, numa cidade sustentável, com água e saneamento, inteligente, 

criativa, com mobilidade adequada e com inovação, tanto na zona urbana quanto na rural. 

Planejamento Urbano 

O Plano Diretor de Caruaru, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, estava bastante desatualizado. Realizamos então a revisão do Plano Diretor com a 

definição de diretrizes para os próximos 10 anos, considerando todo o território municipal e 

suas múltiplas realidades: área central, bairros expandidos, zona rural e inserção regional. 

A revisão do nosso Plano Diretor foi feito ouvindo a população da zona urbana e rural, nos 

diversos TGS. Além das reuniões técnicas, foram realizadas 10 reuniões públicas em toda a 

cidade. As escutas públicas e eventos participativos tiveram presença de diversos 

representantes da sociedade civil organizada, desde o cidadão mais humilde do campo até 

representantes do comércio e indústria de transformação, investigando a realidade de cada 

lugar, ouvindo sugestões e propostas das pessoas.  

A revisão do plano partiu do reconhecimento do padrão de uso e ocupação de nossos bairros 

mais antigos, aqueles que são mais carentes de infraestrutura, passando pelos regulares até os 

mais recentes, que crescem de modo intenso, avançando sobre o ambiente rural. 

Neste sentido, podemos dizer que o Plano foi atualizado respeitando o antigo e o existente e 

preparando as bases para uma nova forma de ver e viver a cidade. O Plano Diretor define as 

diretrizes para termos uma cidade com mais infraestrutura, com maior cuidado e investimento 

na cidade e zona rural, com transformação de suas comunidades carentes em Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS). Também define uma cidade com bases para um crescimento mais 

ordenado, com compartilhamento das responsabilidades e custos entre o empreendedor e o 

poder público, de modo que todos tenham acesso aos serviços básicos. Uma cidade com mais 

áreas verdes, com proteção e integração de áreas públicas, orientando a ocupação e 

incentivando a preservação e criação de parques ambientais, além de calçadas mais largas e 

acessíveis, com incentivo ao plantio de árvores e criação de eixos de circulação conectando 

bairros da cidade, como a Via Parque. Ainda, uma cidade com mais emprego e renda, com 

incentivo à "fachada ativa", que promove a ocupação do piso térreo com pontos comerciais. Por 

fim, uma cidade planejada, que fortaleça seu centro e seus bairros simultaneamente, 

respeitando sua história e força local, com intervenções que integrem os que são diferentes 

fazendo dessa integração um novo fator de progresso, à exemplo da requalificação do Centro e 

da Feira da Boa Vista. 

Sustentabilidade 

O cuidado e a atenção com a sustentabilidade e o meio ambiente foram postos como parâmetro 

obrigatório nas ações de governo, de forma que contribuíssem para o desenvolvimento 

sustentável do município, tanto na zona urbana, como na zona rural. Caruaru passou por uma 

reformulação de como sua infraestrutura era construída e gerenciada e as diversas secretarias 
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municipais adaptaram suas atividades para fornecer serviços públicos que preservem os 

recursos naturais, como também fomentem seu uso sustentável. 

Na última década, Caruaru cresceu consideravelmente em termos espaciais, contudo, a 

arborização urbana não acompanhou tal crescimento, criando verdadeiras zonas “cinzas” sem 

vegetação, que afetam diretamente o bem-estar da pessoas. A partir disso, a gestão priorizou 

as ações de plantação de milhares mudas nativas nas áreas públicas da cidade, tais como 

calçadas, em áreas verdes, praças, margens do Rio Ipojuca, escolas, postos de saúde e em outros 

prédios públicos. Com a expansão da arborização em áreas públicas, também foi criado o 

programa Disque Árvore, que se propunha a doar mudas de árvores à população, que agora 

protagoniza junto com o poder público as ações de preservação ambiental. 

Para fomentar o uso sustentável do solo urbano, a gestão criou o IPTU Verde, que tem como 

objetivo estimular a população na construção e reforma de edificações que utilizem energia 

renovável, preservem áreas verdes e otimizem espaços públicos e comerciais, recebendo em 

troca desconto no pagamento do tributo.  

Caruaru é conhecida por suas diversas feiras livres, que comercializam desde produtos orgânicos 

do campo até produtos importados. Tendo ciência disso, o próprio gerenciamento de resíduos 

de feiras de alimentos foi reformulado. Os resíduos de feiras de alimentos são utilizados 

juntamente com os resíduos de poda arbórea da cidade e enviados para compostagem, criando 

assim um composto orgânico que é utilizado no paisagismo de canteiros, praças e parques 

municipais, diminuindo assim a necessidade de espaço em aterro sanitário. Em adição a isso, foi 

instaurada na cidade a coleta seletiva e a construção do primeiro Galpão de Triagem de Caruaru, 

que será importantíssimo para promoção da logística reversa dos diversos resíduos recolhidos 

na coleta seletiva. 

Em relação ao melhor uso de recursos naturais e o uso de tecnologias sustentáveis, Caruaru 

reformulou o gerenciamento da Iluminação Pública Municipal. Com a utilização de lâmpadas 

LED, foi iniciada a requalificação do parque de iluminação pública, que agora consome menos 

energia elétrica, e entrega um serviço público de melhor qualidade à população. 

Considerando o déficit em infraestrutura de esgotamento sanitário de responsabilidade 

delegada à concessionária pública estadual, a gestão municipal realizou diversas obras para 

melhorar a infraestrutura de esgotamento sanitário do município. Por isso, realizamos 

importantíssimas ações de expansão de redes de esgotamento e construção de estações de 

tratamento de esgoto na cidade e na zona rural, em localidades como Gonçalves Ferreira, Terra 

Vermelha, Malhada de Pedra, Lajes, José Carlos de Oliveira, Severino Afonso, João Mota, Vila 

Cipó, Luiz Gonzaga. Em paralelo, o município tomou para si as ações de limpeza de resíduos 

sólidos dispostos irregularmente no Rio Ipojuca, em conjunto com ações contínuas de 

fiscalização e educação ambiental para a população. Em adição, as ações de preservação do leito 

e margens do Rio Ipojuca realizadas por nossa gestão foram imprescindíveis para sua 

preservação como recurso natural, além do contínuo monitoramento para sua manutenção. 

Caruaru sofreu enxurradas recentemente que atingem de modo mais intenso as comunidades 

situadas nas margens dos principais córregos e canais que atravessam a zona urbana, 

provocando inundações e danos estruturais em diversos imóveis, bem como o alagamento de 

diversas ruas que tiveram seu pavimento danificado ou carreado pelas águas, provocando 

desmoronamento e erosões de solo em várias partes da cidade e zona rural. Para evitar esse 

problema, a gestão atual vem realizando grandes obras de drenagem em diversos bairros da 

cidade, como Salgado, Vila Kennedy, Vila do Aeroporto, José Carlos de Oliveira, Boa Vista e João 
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Mota. Também construímos vários pontilhões, em locais como Sitio Vasco no 1º distrito da zona 

rural e bairros da zona urbana como Mauricio de Nassau, São João da Escócia, Nova Caruaru, 

Salgado, Universitário, Caiucá, entre outros. Além disso, ainda construímos duas passarelas 

ligando o bairro São Francisco ao Alto da Banana e ao bairro Petrópolis. 

Para receber milhares de visitantes anualmente, a estrutura do Parque Natural Municipal 

Professor João Vasconcelos Sobrinho teve sua estrutura de recepção melhorada, manutenção 

nas trilhas existentes, a abertura de novas trilhas e a criação da Sala Verde Serra dos Cavalos, 

espaço para realização de educação e conscientização ambiental. O Parque também abriga 

atividades artísticas e culturais permanentes como o Cine Araçá e a Feira Musical na Serra dos 

Cavalos. No Parque foram realizadas capacitações para empreendedores locais, curso de cultivo 

de orquídeas e eco condutores por meio do Qualifica Caruaru e, em parceria com o PREV 

FOGO/IBAMA, foi criada uma Brigada de Combate a Incêndios Florestais, a Brigada Tangará.   

A Educação Ambiental de crianças e adolescentes das escolas públicas de Caruaru foi ampliada 

por meio de palestras e atividades lúdicas nas escolas e visitas guiadas e trilhas interpretativas 

no Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, ação necessária para educar 

as novas gerações em relação à preservação do Meio Ambiente.  

ESTRATÉGIAS 
 

1. Implementar Ações Sustentáveis relacionadas a Agenda Ambiental na Administração 
Pública. 

2. Estabelecer ações para proteção, preservação e conservação ambiental. 

3. Ampliar a arborização na zona urbana e rural. 

4. Ampliar as ações de uso sustentável do Parque Professor João Vasconcelos Sobrinho. 

5. Fortalecer o Ecoturismo e o Turismo Rural. 

6. Ampliar as ações de Educação Ambiental no município. 

7. Implementar projetos para revitalização e recuperação da mata ciliar do Rio Ipojuca e 
riachos contribuintes. 

8. Apoiar a modernização do setor saneamento básico no município aprimorando o 
planejamento e a gestão, bem como a redefinição de novas parcerias e investimentos no 
setor.  

9. Ampliar e fortalecer as ações de controle urbano e ambiental no território municipal. 

10. Expandir as redes de drenagem e esgotamento sanitário em diversos bairros especialmente 
os com maior densidade habitacional. 

Mobilidade 

A infraestrutura urbana e mobilidade afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas e o 

processo de desenvolvimento humano e local. A gestão municipal, por reconhecer essa 

importância, focou na identificação e correção dos principais problemas relativos à mobilidade 

para então dar sequência às ações de melhoramento tanto da infraestrutura de mobilidade, 

quanto na elaboração de diretrizes para ações futuras.  

A Via Parque é uma nova opção de mobilidade ativa e sustentável, esporte e lazer de Caruaru, 

com intervenção na antiga linha férrea que atravessa a cidade de leste a oeste, com oito 

quilômetros de extensão e três polos de equipamentos, tendo a Estação Ferroviária como uma 
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grande âncora, de caráter histórico e cultural. A Via Parque aproximou o centro urbano dos 

bairros mais populosos, atendendo diretamente uma população de mais de 150 mil pessoas e 

permitindo novas conexões viárias e o surgimento de pequenos e médios empreendimentos, 

gerando emprego e renda, consolidando um novo eixo de circulação urbana. Em relação à 

mobilidade, é uma iniciativa inédita por iniciar na cidade a transformação de um extenso espaço 

público com incentivo ao uso de modais de transporte não poluentes, a partir da implantação 

de infraestrutura voltada à mobilidade ativa (calçadas, ciclovia e ciclo faixas, para ciclos, etc.). O 

projeto contempla diversas ações transversais: Saúde, Meio Ambiente, Segurança, Educação, 

Economia criativa, Cultura, Turismo, Patrimônio, Esporte e Lazer.  

No município de Caruaru ainda existem vias sem pavimentação que geram grande dificuldade 

de locomoção dos moradores e, dependendo do período do ano, tornam-se intransitáveis com 

o acúmulo de água. Nesta gestão, trabalhamos de forma constante para resolver esse problema, 

pavimentamos mais de 250 ruas na cidade e na zona rural, em todos os Territórios de Gestão 

Sustentável, e fizemos manutenção e recapeamento em muitas outras. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Promover o desenvolvimento urbano baseado na oferta de transporte, com foco na 
integração entre uso do solo e mobilidade. 

2. Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de transporte público coletivo, inclusive sua 
gestão. 

3. Consolidar e ampliar a malha cicloviária, com incentivo a meios de transporte não 
motorizados.  

4. Ampliar ações voltadas eficiência do sistema viário, por meio da criação de novas conexões, 
binários, giradores, otimizando a rede de trânsito e integrando bairros e pessoas. 

 

Serviços Públicos 

A qualidade dos serviços públicos prestados por um município influi diretamente na qualidade 

de vida da população. Os investimentos realizados em Caruaru nos últimos quatro anos focaram 

no aprimoramento da prestação dos serviços públicos, tornando-os mais eficientes e eficazes. A 

melhoria da gestão na iluminação pública via o Programa Ilumina Caruaru é um exemplo, pois 

transformou a cidade com a substituição de mais de 30% do parque de iluminação municipal 

por luminárias de tecnologia LED, proporcionando maior segurança e qualidade de vida para a 

população da zona urbana e rural. 

A gestão de Resíduos Sólidos, em Caruaru, é parte integrante das Políticas Públicas de 

Saneamento Ambiental, e aplicada dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O município 

avançou muito na atual administração com a organização e a expansão dos diversos tipos de 

serviços relacionados à gestão de resíduos. Além da atualização do Plano Setorial de 

Saneamento para Resíduos Sólidos, iniciamos a execução das políticas públicas associadas 

como: implementação da coleta seletiva, construção das duas primeiras eco estações para 

recebimento de resíduos, como móveis velhos, restos de pequenas obras residenciais, entre 

outros materiais, e construção e equipagem do primeiro galpão de triagem da cidade, como 

também, em parceria com a iniciativa privada, a instalação da usina de reciclagem de resíduos 

da construção civil e de compostagem. Também foi criado o aplicativo Mobiliza Caruaru que 
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serve para coletar solicitações dos munícipes para os Programas Ilumina Caruaru, Cata-treco e 

Cidade Limpa. 

Este trabalho de melhoria dos serviços públicos está sendo realizado ao mesmo tempo que 

fortalecem associações do setor como, por exemplo o resultado obtido com o Matadouro 

Público Municipal de animais bovinos, suínos e caprinos, onde a gestão desse equipamento 

público passou a ser realizada pelo terceiro setor, tendo como objetivo da parceria a construção 

do primeiro Frigorífico Público Municipal, fomentando a geração de emprego e renda para toda 

a região.  

Em relação às feiras livres de Caruaru, distribuídas na zona urbana e na zona rural, a Prefeitura 

vem realizando ações de padronização e ordenamento, a fim de melhorar o modelo de gestão 

e estruturar essas feiras, respeitando sempre as peculiaridades locais. Vamos continuar 

trabalhando na preservação do comércio local, em parceria com os atores sociais que já 

desenvolvem atividades com o mesmo objetivo, como as cooperativas e associações voltadas 

para o comércio nas feiras livres. 

Em paralelo ao cuidado com a saúde da população, o cuidado com os animais que vivem no 

ambiente urbano também é de extrema importância para a qualidade de vida das pessoas. A 

AME Animal (Clínica Veterinária Municipal) foi totalmente transformada desde o início da 

gestão. Os animais domésticos, comunitários e até mesmo selvagens, receberam extrema 

atenção e cuidados com a reforma a Clínica Veterinária Municipal, com a parceria com clínicas 

veterinárias privadas para prestação de serviços antes inexistentes no serviço público, como raio 

X e hemogramas, e com a aquisição de veículo ambulatorial para ações em toda zona urbana e 

rural. 

Ainda na linha de serviços públicos, a gestão atual realizou permanentemente obras e 

manutenção de calçamento, drenagem pluvial, rede de esgotamento domiciliar, edificações 

escolares, novos acessos às diversas regiões e bairros do Município, construção de parques e 

áreas de lazer, entre outros, que tornam Caruaru mais bonita, limpa, funcional, saudável e 

agradável para se viver. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Melhorar os serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos e manejo arbóreo, 
considerando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Novo Marco do Saneamento. 

2. Ampliar os serviços de coleta seletiva, triagem de resíduos, reciclagem e compostagem nas 
áreas urbana e rural de Caruaru. 

3. Modernizar o setor de destinação final de resíduos no município voltado ao 
reaproveitamento energético. 

4. Ampliar a logística reversa no município, promovendo a reinserção da matéria prima na 
cadeia produtiva, por meio de parceria com instituições que atuem na gestão de resíduos. 

5. Ampliar o Programa Ilumina Caruaru na zona urbana e rural. 

6. Modernizar o parque de iluminação pública, considerando tecnologias de controle e 
identificação de problemas. 

7. Ampliar o reordenamento e padronização das feiras livres e de animais do município. 

8. Fomentar programas de vendas online dos produtos oriundos das feiras de Caruaru, 
podendo estes serem comercializados fora dos limites do Município. 
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9. Consolidar ações voltadas ao segmento pecuário no município de Caruaru. 

10. Expandir os serviços de saúde animal para zona urbana e rural. 

 

Segurança Pública 

A criação da Secretaria de Ordem Pública foi o primeiro passo na implantação da primeira 

política pública municipal de Segurança Pública em Caruaru, que culminou na criação do Plano 

Municipal Juntos Pela Segurança, construído de forma participativa com mais de 1.300 

contribuições de toda a sociedade. O papel do município foi fundamental especialmente na 

prevenção primária e secundária, logrando êxito e com expressivos resultados na diminuição 

dos índices de violência na nossa cidade, em trabalho integrado com diversos órgãos do sistema 

de justiça criminal e demais entidades. 

O Programa Juntos pela Segurança foi premiado na União Ibero-Americana de Municipalistas 

(UIM), que tem sede na Espanha, como uma boa prática e experiência de gestão local em 2019 

e, em 2020, recebeu o prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade, iniciativa que reconhece as 

ações e projetos inovadores aplicados pelas suas lideranças em seus mandatos. 

Além da integração com os demais órgãos responsáveis pela Segurança Pública, por meio do 

Comitê Permanente Municipal Juntos Pela Segurança, e do investimento na contratação e 

formação de novos guardas municipais, uma outra grande marca da nossa gestão foi a 

interlocução direta com a população. Pela primeira vez na história da nossa cidade o poder 

público foi a campo de forma sistemática ouvir os anseios, as necessidades e as expectativas das 

pessoas nas áreas mais vulneráveis, do ponto de vista criminal, por meio dos Conselhos de 

Segurança Cidadã dos bairros e da zona rural - CONSECs.  

Juntos com a sociedade temos a satisfação de, ao final deste ciclo, constatar que “juntos” 

fizemos muito mais e de forma integrada: o Programa Ilumina Caruaru inicialmente realizado 

nos locais com indicação de maior violência, limpeza e conservação dos espaços públicos, 

implantação da Patrulha Maria da Penha, entre outras ações, são entregas que foram capazes 

de contribuir direta ou indiretamente na prevenção e repressão à violência e a criminalidade. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Fortalecer o Programa Juntos pela Segurança.  

2. Fortalecer das ações do Observatório de Prevenção a Violência. 

3. Intensificar as medidas de acolhimento aos egressos do sistema prisional. 

4. Desenvolver um programa de ações integradas para resolução rápida de pequenos conflitos. 

5. Fortalecer Guarda Municipal de Caruaru, inclusive com formação continuada.  
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Eixo 4: PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA, GESTÃO PARTICIPATIVA 

E TRANSPARENTE 

 

As ações para realizar o compromisso assumido de fazer uma gestão com as pessoas e para as 

pessoas teve início junto com a gestão. Enfrentando o desafio de realizar uma gestão eficiente, 

implantamos um modelo de governança e gestão por resultados e utilizamos ferramentas de 

gestão modernas, como planejamento estratégico, gerenciamento de projetos, controle de 

custos, entre outras, além de utilizar indicadores para avaliação e correção das ações de forma 

contínua e dinâmica, tornando a avaliação uma política institucional. 

Com o equilíbrio fiscal, o município pode investir mais em áreas de interesse da sociedade 

caruaruense, dado que a proporção da Receita Corrente Líquida (RCL) destinada ao investimento 

cresceu significativamente nos últimos anos. Estes gastos com investimentos, no entanto, foram 

realizados de forma responsável, havendo um cuidadoso controle dos gastos públicos com o uso 

de ferramentas específicas de otimização de gastos de forma a tornar a gestão o mais eficiente 

possível. 

Para garantir a transparência e a prestação de contas dos resultados foi criado pela Prefeitura 

Municipal o Programa de Racionalização dos Gastos Públicos, iniciativa que rendeu ao munícipio 

o prêmio de Destaque na Qualidade dos Gastos Públicos dos Municípios da área de atuação da 

SUDENE em 2017. Como consequência deste Programa, Caruaru ocupa hoje o 13º lugar no 

Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco, enquanto que em 2016 éramos o 34º 

colocado.  

Também nesta gestão foi criada a Ouvidoria Geral do Município que funciona como um 

instrumento de gestão pública e de participação popular, pois acreditamos que a gestão 

participativa e mais próxima da sociedade fortalece o município e aumenta a sua capacidade de 

resposta às demandas de forma mais assertiva e eficiente. 

Ainda nessa linha de participação popular, implementamos um modelo de gestão participativa 

para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual que realizou 

consultas públicas nos nove Territórios de Gestão Sustentável (TGS) nos anos de 2017 a 2020, 

este último de forma virtual devido à pandemia do coronavírus. Dessa forma, foi possível 

priorizar as ações necessárias em cada TGS do município de acordo com suas especificidades.  

A atual gestão institucionalizou a Procuradoria Geral do Municipal, realizando o primeiro 

concurso público para o cargo de procurador do município. 

No âmbito da administração municipal, a formação continuada dos servidores da Prefeitura via 

Programa Escola de Governo, promoveu a capacitação em diversas áreas do conhecimento 

como Informática, Libras, Elaboração de Projetos, Licitações, Brigada de Incêndio, entre outros. 

E ainda foi implantada Mesa de Negociação Permanente com os Sindicatos realizando reuniões 

contínuas, para ouvir as necessidades dos servidores. 

A gestão implantou a Plataforma Caruaru Digital, com o objetivo de agilizar o atendimento das 

demandas da população que consegue acessar os serviços de todas as Secretarias Municipais 

via internet, facilitando o acesso do cidadão às instâncias administrativas. Nesta mesma 

plataforma, os processos internos passaram a tramitar de forma digital proporcionando maior 

ganho de produtividade e celeridade na tramitação de processos e ampliando a sustentabilidade 
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ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação trazendo economia com a 

eliminação da impressão de documentos. Em 2020, já foram economizadas 600.144 impressões 

e foram gerados mais de 100.000 documentos. 

Ainda visando a melhoria da gestão municipal em diversas áreas, foram firmadas parcerias com 

resultados importantes com organizações da sociedade civil reconhecidas pela qualidade do seu 

trabalho, como Comunitas, Instituto Arapyaú, Fundação Lemann, ICLEI, Fundação Bernard van 

Leer, ICE e Instituto Ayrton Senna para atuar nas áreas de desenvolvimento institucional e 

criação/execução de projetos e programas inovadores. 

O desenvolvimento de uma gestão moderna e com capacidade de respostas as demandas 

crescentes da população, só é possível com parceiras entre o poder público e setor privado. A 

institucionalização dessas parcerias é fundamental no atendimento dessas demandas. Avanços 

significativos a demandas como: ampliação da capacidade de instalação dos pontos de LED, 

saneamento, implantação de tecnologia conectando a cidade só serão possíveis com uma gestão 

que encontre caminhos para formalização dessas parcerias. 

A gestão municipal ao longo desses quatro anos de gestão recebeu alguns prêmios por ações 

relacionadas à qualidade do gasto público. Em destaque, ressaltamos a premiação dada pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) e da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), sendo 

Caruaru o segundo lugar geral em Pernambuco da Qualidade do Gasto Público, no ano de 2017. 

A cidade de Caruaru foi premiada no mesmo programa com “A Melhor Relação entre Receita 

Corrente Líquida x Investimentos” na categoria dos municípios com população acima de 150 mil 

habitantes. Outro prêmio obtido pela gestão foi dado pela Fundação Brava, o Prêmio Otimiza 

reconheceu projetos de melhoria da arrecadação municipal no ano de 2018, Caruaru foi finalista 

e recebeu a menção honrosa ficando entres os dez primeiros municípios com ações voltadas 

para o aumento de receita. 

ESTRATÉGIAS 
 

1. Estimular a inovação na gestão pública para gerar mais e melhores resultados para a 
sociedade.  

2. Promover a modernização dos serviços públicos por meio da simplificação dos processos e 
da tecnologia da informação, garantindo ao cidadão um atendimento mais rápido e 
eficiente. 

3. Manter o equilíbrio fiscal e a qualidade do gasto público, garantindo boa composição do 
gasto e a aderência do orçamento às prioridades para o desenvolvimento do município. 

4. Aumentar a diversificação das fontes e a captação de recursos externos a serem aplicados 
no desenvolvimento do município. 

5. Fortalecer e ampliar o Programa de Racionalização de Gastos Públicos. 


