
PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!



Garanhuns é uma Cidade em pleno desenvolvimento, estando localizada no Agreste Meridional 

Pernambucano. Possuímos o clima mais agradável do Nordeste e potencialidades que nos colocam 

entre os principais destinos turísticos da Região. O Município é referência como Polo Educacional, de 

Saúde, Turístico e de Comércio para uma Microrregião composta por mais de trinta Municípios, 

estando classificada, atualmente, pelo IBGE, como Capital Regional de Porte 2. 

O PLANO Foram destacadas diversas metas neste Plano de Governo, contendo várias ações, 

que juntas atendem aos objetivos do Prefeito Silvino Duarte, que é o desenvolvimento pleno do nosso 

Município. Vamos conferir?

PLANO DE GOVERNO 

FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!



INDICADORES
FONTE: (IBGE)
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Índices de Desenvolvimento Humano de 

Garanhuns

Anos de Realização dos Censos Demográficos

NOTA: O IDH varia de zero (nenhum desenvolvimento 
humano) até 1 (desenvolvimento humano total). 

U m  í n d i c e  at é  0 , 4 9 9  s i g n i f i c a  u m  b a i x o  
desenvolvimento humano. De 0,5 a 0,799 representa 
um desenvolvimento médio e, quando ultrapassa 0,8, o 
desenvolvimento é considerado alto.

DADOS FÍSICOS, POPULACIONAIS E ESTATÍSTICOS 
GARANHUNS

População Estimada (2019)           139.188 habitantes

População no último Senso (2010)

Área territorial municipal 
Densidade demográfica municipal

Comparando com os muncípios da microregião (POLO)

Bioma (2019)

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade

Matrículas no Ensino Pré-escolar (2018)

Matrículas no Ensino Fundamental (2018)

Matrículas no Ensino Médio (2018)

          129.408 habitantes

kM²

                 304 habitantes/km²

1º

Caatinga / 

Mata Atlântica

96,80%

3568

22476

5768

PIB (Produto Interno Bruto) per capita R$ 16.899,40
Total de receitas realizadas (até 18/09/2020) R$ 277.111.470,00



OCUPAÇÃO DO SOLO (SEDE)

KM² PERÍMETRO
ÁREA (%) EM 
RELAÇÃO AO 

MUNICÍPIO

ÁREA 1 33,4 80,002 7,28%
ÁREA 2 2,47 22,5 0,54%

ÁREA 3 4,11 12,7 0,90%

TOTAL 39,98 115,202 8,72%

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

DISTRITO 1,90 8,80 0,414%

DISTRITO 0,37 4,10 0,081%

OCUPAÇÃO DO SOLO 
(ZONA URBANA SÃO PEDRO)

KM² PERÍMETRO

ÁREA (%) EM 
RELAÇÃO AO 

MUNICÍPIO

OCUPAÇÃO DO SOLO 
(ZONA URBANA MIRACICA) KM² PERÍMETRO

ÁREA (%) EM 

RELAÇÃO AO 

MUNICÍPIO

OCUPAÇÃO DO SOLO 
(ZONA URBANA IRATAMA) KM² PERÍMETRO

ÁREA (%) EM 
RELAÇÃO AO 

MUNICÍPIO

DISTRITO 0,10 2,46 0,022%

ÁREAS E PERÍMETROS URBANOS DOS DISTRITOS 2,37 15,36 0,517%

GARANHUNS: TERRITÓRIO
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EDUCAÇÃO
FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!

2021-2024

 1. Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Professores.
 2. Implementar um programa de valorização do Professor e demais 
profissionais da educação por meritocracia.
 3. Padronizar a estrutura física das escolas da Rede Municipal de Ensino, 
com ênfase ao desenvolvimento do trabalho pedagógico.
 3. Ampliar a oferta de transporte escolar através de novos Ônibus e 
Micro-ônibus, assegurando, assim, mais conforto e segurança para os alunos na 
hora de ir para a escola e voltar para casa.
 4. Garantir um plano de formação continuada, e sua execução, para 
todos os professores da Rede, de acordo com as etapas, modalidades e 
necessidades pedagógicas.
 5. Equipar e implantar Laboratórios de Informática nas escolas da Rede 
Municipal, possibilitando o desenvolvimento de projetos voltados a educação e 
a qualificação profissional dos alunos e da Comunidade Escolar.
 6. Implementar um projeto piloto de Escola em Tempo Integral, seguindo 
estudos de vulnerabilidade social de cada Bairro. A partir da avaliação de 
eficiência, estender as Escolas em Tempo Integral para outras localidades de 
Garanhuns.
 7. Implementar ações de valorização dos Professores; dotar as Escolas 
de Infraestrutura; Garantir Merenda de Qualidade e Material Escolar e Didático, 
entre outras ações, visando transformar Garanhuns em referência de qualidade 
no ensino fundamental e com isso atingir as seguintes metas: 
 - Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica  IDEB e o 
índice de desenvolvimento da educação básica de Pernambuco  IDEPE na Rede 
Municipal de Ensino;
- Garantir 100% dos alunos alfabetizados, na Rede Municipal de Ensino, ao final 
do 2º ano do Ensino Fundamental;
-  Reduzir para 1% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º 
ano do ensino fundamentada Rede Municipal de Ensino l;
-  Garantir que 98% dos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino concluam 
o ensino fundamental; e
- Reduzir o índice de abandono escolar para 1%,na Rede Municipal de Ensino, 
até 2024. 
 8. Ampliar a oferta de salas de recursos multifuncional para atender 
mais alunos com deficiência, transtornos e outras necessidades especiais.

 9. Realizar seleção de gestores escolares para as escolas da Rede 
Municipal de Ensino.
 10. Implementar um Sistema de Gestão Escolar, com a inserção do 
diário eletrônico e a disponibilização de boletim online.
 11. Implantar uma Ouvidoria Educacional.
 12. Implementar cursos de Empreendedorismo nas Escolas, aos 
sábados, como carga horária extra curricular.
 13. Buscar parcerias para a oferta de cursos técnicos, visando 
beneficiar a Comunidade Escolar.
 14. Assegurar o fardamento e o kit escolar no início do ano letivo.
 15. Implementar uma política voltada para a saúde dos profissionais da 
educação municipal, no âmbito físico, psicológico, social e afetivo, visando o 
desenvolvimento de uma auto-estima positiva.
 16. Fortalecer os Conselhos Municipais de Educação e os Conselhos 
Escolares.
 17. Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda 
escolar, ampliando a compra de produtos da Agricultura Familiar, tornando a 
Merenda mais nutritiva. 
 18. Incrementar o Sistema de Segurança Escolar, com a aplicação de 
novos recursos tecnológicos por câmeras de monitoramento nas instalações 
escolares e adjacências;
 19. Fortalecer a Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA), 
com ações voltadas aos cursos já ofertados e no estimulo a implantação de 
Novos Cursos. 



SAÚDE
FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!

2021-2024

 17. Adquirir novas Ambulâncias para o SAMU. 
 18. Adquirir novas Ambulâncias para o Serviço de Transporte Inter 
hospitalar.   
 19. Reorganização do TFD e viabilidade de serviço de acolhimento e 
alimentação aos pacientes e acompanhantes que precisarem pernoitar em 
Recife para atendimentos médicos.  
 20. Estruturação do Centro de Especialidades para ampliação da oferta 
de consultas e exames ambulatoriais.
 21. Ampliação e qualificação do acesso a Consultas, Exames e 
procedimentos ambulatoriais através do incremento financeiro nestes serviços.
 22. Ampliação da Rede Psicossocial, com a implantação de CAPSI 
(infanto-juvenil). 
 23. Reestruturação da Central de Abastecimento Farmacêutico.
 24. Implantação do Programa Melhor em Casa, com a habilitação de 
Serviço de Atenção Domiciliar, através de Equipe Multiprofissional de Atenção 
Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP). 
 25. Viabilizar capacitações e ações de valorização profissional aos 
servidores da Saúde (Médicos, Odontólogos, Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem; Recepcionistas; ACS; ACE; Condutores de Ambulância e Serviços 
Gerais).  
 26. Ampliar o acesso das mulheres aos Programas de Prevenção do 
Câncer de Colo do Útero e do Câncer da Mama. 
27. Implantar o Ambulatório Especializado em Saúde do Idoso. 

 1. Implantar o Hospital Municipal de Garanhuns. 
 2. Ampliar a oferta de Remédios e implantar a Entrega Domiciliar de 
Medicamentos para pacientes com Diabetes, Hipertensão e outras 
comorbidades, através da reestruturação da Central de Abastecimento 
Farmacêutico.
 3. Contratação de Serviços, Consultas e Exames Especializados em 
Garanhuns, evitando o deslocamento dos pacientes para outros Centros 
Médicos. 
 4. Construção de novas Unidades Básicas de Saúde, especialmente nas 
localidades Iratama; Jardim Petrópolis; Massaranduba; Miracica e Vale do 
Mundaú.
 5. Implantação de Academias da Saúde nos bairros de Garanhuns e nos 
Distritos.
 6. Habilitação de Novas Equipes da Estratégia Saúde da Família.
 7. Ampliação da cobertura da Atenção Primária a Saúde (APS).
8. Habilitação de Novas Equipes de Saúde Bucal e fortalecimento do serviço nas 
Unidades já existentes, com a aquisição de novos equipamentos e ampliação na 
oferta de insumos.
 9. Qualificação do CEO tipo II para tipo III, ampliando os serviços 
ofertados a população. 
 10. Ampliação dos dias e horários de atendimento Unidades Básicas de 
Saúde do Município, viabilizando inclusive horários para atenção à saúde do 
 Trabalhador.
 11. Oferta de serviços itinerantes a população em situação de rua.
 12. Informatização das Unidades de Saúde, com qualificação dos dados 
da Atenção Primária à Saúde. 
 13. Implantar a Tecnologia da Informação para auxiliará na gestão dos 
serviços de saúde e a melhoria da Gestão Clínica, através da utilização do 
Prontuário Eletrônico do Cidadão e permitindo a atualização em tempo real do 
Cartão SUS de cada Usuário.
 14. Aparelhar, com novos equipamentos, a Vigilância em Saúde 
promovendo ações de tecnologia, informação e comunicação.
 15. Implantar Centro de Referência da Saúde do Trabalhador.  
 16. Ampliação da Equipe para desenvolvimento das atividades de 
Vigilância, com ênfase aos Agentes de Combate às Endemias, inclusive 
promovendo ações de valorização e qualificação profissional.



MULHER
FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!

2021-2024

 1. Fortalecer as ações da Secretaria da Mulher, ampliando a sua 
estrutura funcional e recursos humanos, sobretudo referente a Advogadas, 
Psicólogas e Assistentes Sociais, visando  fortalecer a capacidade de 
atendimentos. 
 2. Ampliar os Serviços de Saúde voltados a Mulher, com a oferta regular 
de Consultas Especializadas, Exames e Remédios, visando a Atenção Integral à 
Saúde da Mulher. 
 3. Capacitar Profissionais de Saúde no atendimento à Mulher em 
situação de violência doméstica e familiar nas Unidades de Saúde do Município. 
 4. Implantar a Patrulha Maria da Penha Municipal, através da 
Capacitação e Treinamento de Guardas Municipais em parceria com as Policias 
Civil e Militar; 
 5. Fortalecer a Patrulha Maria da Penha, através de Convênios com a 
Polícia Militar, passando a atender também a Zona Rural e aos Distritos;  
6. Criar espaço de acolhimento para Mulheres em situação de violência, 
enquanto aguardam os processos legais e sociais relativos à resolução de suas 
demandas de segurança. 
 7. Implantar programas de Qualificação Profissional, Apoio, Crédito e 
Desenvolvimento Econômico todos voltados especificamente para a Mulher. 
 8. Implementar projetos de apoio para Associações/Cooperativas de 
Catadoras de Material Reciclável e demais Associações e Cooperativas nas 
comunidades vulneráveis.
 9. Firmar parcerias para garantir capacitação permanente para a 
equipe Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, visando ofertar um 
acolhimento humanizado, sobretudo através de Advogadas, Psicólogas e 
Assistentes Sociais.
 10. Firmar convênios com a Polícia Militar para ampliar o horário de 
atendimento das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, com 
regime de 24 horas, incluindo feriados e finais de semana e no atendimento 
prioritário às ocorrências de violência doméstica e familiar. 
 11. Firmar convênios visando a ampliação dos serviços da Polícia 
Cientifica voltadas as Mulheres. 
 12. Criar um Fórum Permanente para discussão de políticas públicas 
voltadas em atenção às Mulheres, organizado pela Secretaria da Mulher e 
integrado pelos segmentos da Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança 
Pública e Sociedade.  

 13. Ampliar a abrangência do Projeto Maria da Penha vai à Escola, 
intensificar a discussão acerca da desigualdade de gênero e a violência contra 
a mulher por meio de ciclos de capacitações junto aos gestores, coordenadores 
e equipes pedagógicas das escolas, bem como palestras, pesquisas e debates, 
junto aos alunos dos anos finais (7º, 8º e 9º ano), EJA, pais e comunidade escolar. 



FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!

2021-2024

ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS

 1. Implementar o Programa Jovem Aprendiz, possibilitando que a formação possa ser concretizada com a atuação dos beneficiados 
nos trabalhos administrativos das Secretarias Municipais. 
 2. Implementar um Sistema Municipal de Emprego, visando cadastrar, catalogar e intermediar mão de obra ociosa, para servir de 
banco de dados para Empresas.
 3. Implementar Serviço de Assistência Judiciária visando atender os cidadãos de Garanhuns socioeconomicamente necessitados.
 4. Fortalecer as ações do Cadastro Único, visando ampliar a abrangência dos Programas Sociais Federais. 
 5. Implantar novas Unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nos bairros e distritos do Município.  
 6. Ampliar a atuação dos CRAS, nos bairros, fortalecendo o acolhimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e 
risco social, visando garantir-lhes benefícios eventuais, como: cestas básicas, enxovais para gestantes, agasalhos, cadeiras de rodas, 
colchões, alimentos e medicamentos.    
 7. Ampliar a atuação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), garantindo um Atendimento Especializado 
à Famílias e Indivíduos, bem como o acompanhamento de pessoas e famílias que tiveram seus direitos violados ou ameaçados por violência 
física, psicológica, sexual, trabalho infantil, trabalho escravo, pessoas em situação de rua, acompanhamento de adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e Proteção e, dentre outros atendimentos em 
situações de violações de direito.
 8. Ampliar os serviços da Casa de Acolhimento, visando garantir a proteção integral a menores que estiverem afastados do convívio 
familiar por força de medida protetiva, em razão de abandono ou impossibilidade da família em cumprir sua função de cuidado e proteção.
 9. Ampliação dos serviços e estrutura do Conselho Tutelar e de todos os Conselhos Municipais. 
 10. Ampliar a Assistência à Pessoa Idosa, com o fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
 11. Garantir a Assistência integral a pessoa com deficiência, garantindo ações de educação inclusiva e assegurando universalidade 
de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais.



JUVENTUDE, ESPORTES 
E LAZER

FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!

2021-2024

 1. Implementar o Programa Juventude Legal, com a oferta das seguintes 
ações: 
- Projeto Tocando a Esperança  Consiste na viabilidade de uma escola de música 
e percussão, em que serão ofertadas, gratuitamente, aulas de capacitação 
musical em diversos instrumentos; e 
- Projeto a Caminho do Emprego - Consiste na adequação da Lei Municipal do 
Primeiro Emprego, com a instituição de regras e oferta de incentivos às 
empresas que gerarem o Primeiro Emprego, inclusive com a Criação de uma 
Bolsa a ser paga pela Prefeitura para que o Jovem seja inserido no Mercado de 
Trabalho e ganhe a experiência necessária. A ação também visa facilitar a 
emissão de documentos para os jovens, com ações realizadas em Escolas de 
Ensino Médio, assim como através de parcerias com a CDL Garanhuns e 
empresas locais para inserir os Jovens no mercado de trabalho, como Jovem 
Aprendiz. 
 2. Implementar o Programa Juventude Cidadã, com a realização de 
ações nas escolas públicas e privadas, voltadas à abordagem de temáticas 
como: Drogas Lícitas e Ilícitas; Violência; Sexualidade; Política e Cidadania, 
dando ênfase à conjuntura política e administrativa da Cidade, culminando com 
visitas a Órgãos Municipais (Prefeitura, Câmara e Secretarias).
- Também serão realizadas ações de corte de cabelo, cidadania e atendimentos 
de saúde, em parcerias com o SENAC e Secretarias Municipais, assim como 
será regulamentado /fortalecido o Conselho Municipal da Juventude, para 
realização de ações em parceria com entidades representativas da Juventude 
local.
 3. Implementar o Programa Prefeitura Presente, com a oferta de 
atividades de Futebol, Futsal, Voleibol, Basquete, Natação, Xadrez, Judô e 
Karatê, descentralizadas, nos bairros de Garanhuns, com oferta de material 
esportivo, professores e lanche para os alunos contemplados, a serem 
desenvolvidas em parcerias com o SESC, Associações de Bairros e Academias 
de Artes Marciais da Cidade.  
 4. Implementar o Programa Escola no Cinema, com a oferta de 
transporte, uniforme, lanche e ingresso para viabilidade gratuita de sessões de 
Cinema para crianças, adolescentes e jovens do Município, tanto da Rede 
Municipal, quanto estadual de Ensino. 
 5. Implementar o Programa Preparando o Futuro, com a oferta de cursos 
profissionalizantes em diversas áreas, bem como cursos de geração de renda, 

através da implantação de Escola Profissionalizante Própria, bem como 
viabilizar parcerias com empresa do segmento de Sistema de Ensino, como 
SENAC, SENAI, SEBRAE, SENAR e entidades privadas.
 6. Implementar o Programa Lazer em Garanhuns, com a promoção de 
evento comemorativos alusivos as Festividades Juninas, Aniversário da Cidade, 
Dia das Crianças e Natal, entre outros, com a realização de ações esportivas e 
de recreação. Bloqueio do Trânsito de uma das vias da Avenida Rui Barbosa 
para montagem de área de lazer aos domingos e feriados. (trecho entre o 
Relógio das Flores e o Fórum Ministro Eraldo Gueiros Leite.  
 7. Fortalecer o Programa Corpo, Saúde e Movimento, com a oferta de 
atividades físicas coordenadas por Professores Capacitados, tanto no Parque 
Euclides Dourado, quanto em bairros da Cidade, com a realização de aula de 
dança e outras modalidades físicas.   
 8. Viabilizar áreas e espaços de esportes e lazer, dotadas de quadras 
esportivas, pista de cooper e academias ao ar livre nos bairros e distritos do 
Município. 
 9. Implantar o Programa Prefeitura nos Esportes, com a promoção de 
competições esportivas nas mais diversas modalidades: futebol, futsal, 
basquete, voleibol, ciclismo, corrida de rua, artes marciais, de forma 
descentralizada nos bairros da Cidade, bem como nos Ginásios Esportivos das 
Escolas estaduais e Municipais. 
 10. Realizar Campeonatos de Futebol nos Bairros em parceria com a 
Lida Desportiva Garanhuense (LDG) e outras entidades do Desporto. 
 11. Realizar Campeonatos de Futebol na zona rural e nos distritos. 
 12. Ampliar o Programa Bolsa Atleta Garanhuns.
 13. Reformar e Implementar ações na Casa do Estudante de Garanhuns, 
garantindo políticas públicas voltadas a formação e ao desenvolvimento juvenil.  



TURISMO E CULTURA

2021-2024

artistas plásticos e músicos possam produzir suas peças, expor, comercializar e 
apresentar seus talentos aos nossos Cidadãos e Visitantes.
 13. Ampliar o evento “A Magia do Natal”, levando a decoração e as 
apresentações culturais para todos os bairros, distritos e localidades rurais de 
Garanhuns.
 14. Ampliar o “Viva Dominguinhos”.
 15. Ampliar o Festival de Inverno de Garanhuns, firmando parcerias com 
órgãos Federais e Estaduais, bem como junto a iniciativa privada, para ampliar a 
participação dos Artistas Locais e Incremento na Programação Artística do 
Evento.
 16. Promover o resgaste Teatral do Município, com ações de incentivo e 
fortalecimento do segmento. 
 17. Promover a Divulgação de Garanhuns como Roteiro Turístico, 
através de Campanhas em aeroportos, agências de turismo e outros canais do 
Trade Turístico Nacional. 
 18. Implantar o projeto Garanhuns 360º, que visa divulgar Garanhuns em 
360 graus. Este projeto consiste em apresentar Garanhuns utilizando o 
Planetário, instalado no Parque Euclides Dourado, permitindo que o turista 
possa conhecer virtualmente nossos principais pontos turísticos com alta 
tecnologia, incentivando-os a fazer a visita física.
 19. Fortalecer o Turismo Religioso, através da criação de rotas de 
visitação aos equipamentos turísticos do segmento religioso, bem como com o 
incentivando a criação e comercialização de souvenirs.
 20. Implantar o Prêmio Ruber Van Der Linden com o intuito de divulgar 
empreendimentos do segmento de turismo, premiando aqueles que mais se 
destacam e contribuem para o desenvolvimento do setor em nosso Município.
 21. Criar a Fundação de Cultura de Garanhuns.
 22. Promover, por meio de incentivo federal, a Reforma do Centro 
Cultural Alfredo Leite Cavalcante, melhorando a estrutura para promover 
espetáculos no Teatro Luiz Souto Dourado. 
 23. Oferecer, por meio de parcerias, cursos de Línguas (Inglês, Francês 
e Espanhol), em nível intermediário e avançado, para guias turísticos, taxistas, 
garçons, entre outros profissionais ligados ao setor no Município. 
 24. Criar instrumentos de Incentivo e Fortalecimento de Projetos 
Culturais, incluindo a intermediação com as instituições de financiamento para 
disponibilização das linhas de créditos, bem como no acesso aos incentivos 
oriundos dos governos Estadual e Federal. 

 1. Implantar o projeto Cidade das Flores, com o incentivo ao cultivo de 
flores, buscando desenvolver ações promovam o cultivo, com assistência 
técnica e parcerias junto as Universidades e ao Instituto Federal para 
potencialização científica e tecnológica ao produto. 
 2. Implantar o projeto Mãos que Cuidam, com a realização da limpeza em 
todas as vias turísticas de forma especializada, cultivando flores, mantendo as 
praças limpas e organizadas, tornando-as agradáveis para os moradores e 
visitantes.
 3. Implantar ações de Incentivo ao Turismo Descentralizado, com a 
criação de rotas turísticas descentralizadas no Município, abrangendo todos os 
equipamentos turísticos.
 4. Implantar o projeto Música nos Parques, através do fortalecimento e 
ampliação da Orquestra Municipal Manoel Rabelo e da criação de um roteiro 
musical para a população, com serestas no coreto da Praça Dom Moura e no 
Parque Ruber Van Der Linden (Pau-pombo).
 5. Criar o Festival Cristão, com a realização de evento durante a Páscoa 
para as comunidades Evangélicas e Católicas e promovendo sempre que 
possível o Ecumenismo.
 6. Reativar e modernizar o formato do Garanhuns Jazz Festival.
 7. Implantar o projeto Garanhuns Moda Tricot, com incentivos à 
produção do Tricô, agregando ao turismo, a geração de empregos, com a 
apresentação desses produtos, também nos setores  gastronômico e hoteleiro 
da Cidade para ampliar a sua visibilidade.
 8. Implantar o projeto Flores para o Turismo com a criação de canais de 
desenvolvimento e comércio para pequenos produtores de Flores. 
 9. Implantar o projeto Trem da História, com a instalação de vagões de 
locomotiva no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, para fortalecimento e 
resgate histórico de Garanhuns.
 10. Implantar o projeto Rua Coberta, através da modernização do Polo 
Heliópolis, viabilizando a cobertura arquitetônica da rua e ampliando a 
capacidade turística daquele Espaço.
 11. Implantar o projeto Festival de Balões, aproveitando a topografia da 
Zona Urbana e sua rede hoteleira  para viabilizar a exibição do balonismo.
 12. Implantar o Centro de Turismo Cultural, incialmente com ações e 
parcerias visando promover uma nova área para instalação do Batalhão de 
Polícia Militar e utilizando o atual espaço como Centro para que artesãos, 
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 25. Estruturar a Casa do Artesão de Garanhuns com espaço adequado 
para viabilização de cursos, eventos e comercialização do artesanato. 
 26. Buscar recursos junto aos governos estadual e federal, bem como na 
inciativa privada, para a criação do Museu Audiovisual Mestre Dominguinhos 
com a finalidade de expor o acervo do cantor e compositor garanhuense, sua 
discografia, vídeos, filmes, livros e objetos pessoais, que retratem a vida e obra 
do Mestre da Sanfona. 
 27. Criação do Museu das Artes e da História de Garanhuns e 
fortalecimento das ações e da estrutura do Instituto Histórico e Geográfico de 
Garanhuns, ampliando inclusive sua abrangência.
 28. Criar o Festival de Cinema de Garanhuns e fortalecer o Teatro com a 
criação da Mostra de Teatro de Garanhuns. 
 29.Enoturismo 
 Incluir o Enoturismo, segmento da atividade turística que se baseia na 
viagem motivada pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos, das tradições e 
cultura das localidades que produzem esta bebida. O enoturismo envolve o 
visitante na cultura e nos detalhes técnicos da bebida.

TURISMO E CULTURA
FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!
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DESENVOLVIMENTO, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 6. Implantar o Espaço Empreender, que visa inserir o Jovem no mercado 
de trabalho através de ações de Coworking Municipal (espaço onde várias 
empresas e freelancers compartilham o mesmo ambiente de trabalho e ideias). 
 7. Criar a Feira de Ciência e Tecnologia, através da realização de feira de 
Negócios e Tecnologia, trazendo a robótica para dentro das Escolas Públicas. 
 8. Instituir o Fundo Municipal e o Conselho Municipal do Cooperativismo 
com o objetivo de captar recursos e proporcionar o desenvolvimento das 
cooperativas existentes e a instalação de novas, possibilitando a criação de 
novos postos de trabalho e geração de renda. 
 9. Ofertar Cursos e Vagas para a Capacitação Profissional em parceria 
com os Governos Estadual e Federal, com o apoio do SEBRAE, SENAI, SENAC e 
demais corporações de qualificação de mão de obra para atendimento à 
demanda do comércio, serviços e indústria no Município. 
 10. Estabelecer Políticas de Incentivo Fiscal para atrair novos 
investidores a curto, médio e longo prazo, com o objetivo de gerar empregos e o 
aumento da renda. 
 11. Desburocratizar a abertura de novas empresas, integrando todos os 
Órgãos Municipais em um sistema único de entrada de documentos, reduzindo 
tempo e custos para os empresários locais. 
 12. Fortalecer a Política de Compras Governamentais para que atendendo 
a Legislação Vigente, o setor público possa realizar suas aquisições junto às 
empresas locais. 
 13. Criar a Bolsa Primeiro Emprego, com a finalidade de inserir o Jovem no 
mercado de trabalho, para que o mesmo possa adquirir a experiência necessária 
para iniciar sua carreira, onde a Prefeitura tenha o papel incentivador, 
concedendo parte do salário para estimular o processo e conscientizar os 
empresários da importância do primeiro emprego.
 14. Implantar o programa Cidades-Irmãs para promover parcerias entre a 
nossa cidade e cidades que possuam características semelhantes e que sejam 
referência em desenvolvimento, com o objetivo de realizar intercâmbios 
culturais, educacionais, econômicos e tecnológicos.
15. Elaboração de um projeto com o intuito de atrair investidores para construção 
de um OUTLET PREMIUN, ou seja, um centro comercial de vendas a varejo de 
grandes grifes, no qual os produtores e industrias vendem seus produtos 
diretamente ao público, e geralmente com um preço inferior ao que é oferecido 
nas lojas.

 1. Criar o Espaço do Empreendedor e das Empresas, com as seguintes 
características: 
- Instalação de Espaço Físico, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, com o objetivo de proporcionar ao Empreendedor um local 
específico de assessoria para pequenas, médias e grandes empresas. Os 
serviços serão prestados por profissionais qualificados e de forma gratuita, 
oferecendo ao público um atendimento personalizado, fechando parcerias com 
as principais instituições financeiras públicas e privadas, visando um melhor 
acesso ao crédito e aos demais produtos financeiros com condições 
diferenciadas. Será formada uma carteira com os CNPJ´s ativos segmentados 
por atividade econômica. A finalidade do Espaço é realizar a interação das 
empresas com os agentes necessários para seu crescimento, de forma 
simplificada e sem burocracia, tornando a Prefeitura um canal de aceleração no 
processo de desenvolvimento.
 2. Implantar a plataforma Garanhuns Digital, com a criação de um 
aplicativo com a finalidade de informar a população sobre os principais eventos 
que serão realizados com o apoio da Secretaria Desenvolvimento Econômico, 
bem como divulgar o Espaço do Empreendedor e as Empresas Locais; programas 
federais, realização de novas parcerias e notícias relevantes ligadas ao 
desenvolvimento econômico do Município.
 3. Criação do Selo Garanhuns Mais, que consiste na formatação de um 
selo de excelência para Empresas que se enquadrem em critérios pré-
estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico no tocante a 
medidas de combate a COVID 19, Organização; Qualidade no Atendimento; 
Satisfação dos Funcionários e Clientes; Sustentabilidade e Adimplência junto aos 
órgãos municipais, estaduais e federais, entre outros.  
 4. Implantar o projeto Garanhuns In Loco, com a criação de campanha 
publicitária e ferramentas para fomentar a economia local, incentivando o 
empreendedorismo; fortalecendo as Pequenas e Médias Empresas; Estimulando 
o consumo na localidade; capacitando profissionais e reduzindo a informalidade.
 5. Implantação da Incubadora Municipal de Garanhuns, através de um 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que vise promover a cultura 
empreendedora, estimulando a geração e consolidação de Micro e Pequenas 
Empresas, através de ações de capacitações na área de Gestão e Produção; 
consultorias e acompanhamento desde a fase de definição do negócio; passando 
pela implantação e desenvolvimento até a maturidade do empreendimento.
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DESENVOLVIMENTO, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

15. Centro comercial de vendas
 Elaboração de um projeto com o intuito de atrair investidores para 
construção de um OUTLET PREMIUN, ou seja, um centro comercial de vendas a 
varejo de grandes grifes, no qual os produtores e industrias vendem seus 
produtos diretamente ao público, e geralmente com um preço inferior ao que é 
oferecido nas lojas.

FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!



DESENVOLVIMENTO RURAL E 
SUSTENTÁBILIDADE 
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 12. Implementar ações de Incentivo ao Turismo Rural, com parcerias 
junto a Empresas Privadas, Comunidades Rurais, e Comunidades Quilombolas, 
visando impulsionar suas festas culturais, tradicionais. Além da criação de 
Rotas Ecológicas e de produção de Artesanatos e comidas típicas. 
 13. Firmar e Fortalecer Parcerias para o Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município de Garanhuns, com os seguintes segmentos: 
- Com os Feirantes, Marchantes e Comerciantes da CEAGA. 
-  Com Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ao qual procuraremos 
fortalecer com estrutura de sede e equipamentos necessários, para melhor 
atender as associações e suas demandas contábeis, assim como elaboração de 
projetos. 
- Com as Instituições Bancárias: (BNB, BB e Bradesco), para melhor atender os 
anseios financeiros dos nossos agricultores; 
- Com as Instituições Educacionais: (UFRPE, Fundação Bradesco, SEBRAE, 
IFPE-Garanhuns e ITEP), em busca de tecnologia, cursos e troca de 
experiências práticas para desenvolvimento produtivo; 
- Com Órgãos Estaduais: IPA, ADAGRO e ITERPE (para regularização fundiária, 
dos pequenos agricultores), 
- Associações de Classe: FETAPE, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 
Cooperativas Rurais. 
 14. Ampliar a assistência à saúde, a educação e as ações sociais 
beneficiando os moradores da Zona Rural e dos Distritos. 
 15. Promover a recuperação do Meio Ambiente, através de parcerias 
com os Governos Estadual e Federal e Comunidades Rurais e Quilombolas, 
visando o reflorestamento das nascentes e cursos dos Rios e Riachos, que 
cortam o nosso Município. 
 16. Incentivo à utilização de energias renováveis, reaproveitamento de 
materiais existentes nas propriedades, além de orientação sanitária para 
construção de fossas sépticas e ecológicas.
 17. Promover a recuperação das nascentes e cursos dos Rios e Riachos, 
que cortam o nosso Município, os que são marcos divisórios municipais  
buscaremos ação conjunta, com os gestores dos confrontantes; reflorestar 
suas margens e criar roteiro turístico ecológico em seus cursos. 
 18. Implantar um Programa de Coleta e Destinação dos Resíduos da 
Construção Civil, transformando o problema sanitário e ambiental em 

 1. Fortalecer a Agricultura Familiar de Garanhuns, identificando a 
aptidão produtiva, por Distrito, fazendo seu zoneamento; estimulando a criação 
de pequenos animais e outras atividades da qual os agricultores tenham 
afinidade para produção.
 2. Dinamizar o processo produtivo com a participação das Associações 
Rurais, através da ampliação de programa de aração de terras, bata de grãos, 
limpeza e construção de barreiros; modernizando e ampliando a Patrulha Rural 
Mecanizada existente.
 3. Implantar o Banco de Sementes e Mudas para distribuição de mudas 
frutíferas e nativas, visando o reflorestamento e o incentivo à Agroecologia.
 4. Promover a Reorganização e Capacitação para as Associações 
Rurais, incentivando a troca de experiências de novas tecnologias a serem 
implantadas nas Comunidades Rurais.
 5. Implantar o projeto Dia de Campo nas Comunidades Rurais, para que 
junto à Secretaria de Agricultura os produtores rurais possam discutir e 
apresentar demandas para melhorias a serem feitas nas comunidades rurais.
 6. Ofertar Assistência Técnica contínua visando auxiliar e acompanhar o 
desenvolvimento da produção agrícola e agropecuária no Município.
 7. Incentivar e orientar a criação de pequenas fábricas de produção 
agroindustrial (polpas de frutas, doces, Iogurtes, queijos, bolos), gerando 
empregos para os jovens da Zona Rural. 
 8. Aumentar as compras dos produtos da Agricultura Familiar para a 
Merenda Escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), com a participação das Cooperativas da Agricultura Familiar, 
Quilombolas e Associações Rurais, garantindo a compra ao produtor local. 
 9. Criação da Feira da Agricultura Familiar de Garanhuns, viabilizando a 
comercialização e valorização dos produtos do Município, assim como 
oportunizar a inserção dos produtos agroecológicos em nosso meio social. 
 10. Manutenção das Estradas Rurais, através de ações de pissaragens 
dos trechos de pior estado nas vias rurais; construção de calçamento nas 
ladeiras que ficam intransitáveis no inverno e construção de pontes, bueiras e 
passagens molhadas onde houver necessidades.
 11. Ampliação do Abastecimento de Água na Zona Rural, com a 
construção de mini adutoras e perfuração de poços com fortalecimento do 
abastecimento de água por carro pipa, onde houver dificuldades. 
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questões relacionadas a preservação do Meio Ambiente, em parceria com os 
órgãos de proteção ao meio ambiente (IBAMA, CPRH, DEPOMA e CIPOMA 
(pelotão ambiental), bem como nas seguintes ações: 
- Apoio as ações voltadas à prevenção da violência e da criminalidade, 
especialmente dirigidas a crianças, adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade, em conjunto com os demais órgãos de segurança existentes 
em nosso Município. 
- Efetivação de parceria constante com a Secretaria de Defesa Social, através 
da Polícia Militar, para que os alunos das Escolas Municipais de Garanhuns 
sejam beneficiados pelo PROERD (Programa Educacional de Resistência às 
Drogas), a fim de que tenham conhecimento dos malefícios causados pelo uso 
de drogas. 
- Criação do Centro de Comando e Controle a ser acionado por ocasião dos 
grandes eventos em nossa Cidade, bem como em toda e qualquer ocorrência de 
Crise. Uso de tecnologia para controle durante os grandes eventos, inclusive 
com o uso de Drones.  
- Criação do Comitê Gestor de Segurança Cidadã, tendo representantes dos 
órgãos de segurança (EB, PMPE, PCPE, TJ, MPPE, PRF, dentre outros), 
entidades de classe (CDL, ACIG, ROTARY, LIONS, dentre outros), bom como das 
lideranças comunitárias de Garanhuns, a fim de que sejam discutidas e 
planejadas ações inerentes a segurança de nosso Município. 
- Criação de uma Ouvidoria que receberá, analisará e responderá as 
solicitações, denúncias, reclamações ou sugestões sobre os serviços e 
políticas públicas coordenadas pela Secretaria de Segurança Cidadã, com a 
abertura de diversos canais de comunicação.
- Criação da Corregedoria Municipal, que atuará para estimular o correto 
exercício da função do Guarda Municipal, garantindo-lhes os direitos e deveres 
dos Servidores Públicos e dos cidadãos garanhuenses. 

 1. Criação da Secretaria de Segurança Cidadã, visando a ampliação das 
ações preventivas, através de convênios com as Polícias Civil e Militar; de 
ordenamento e de correção, visando ampliar a sensação de segurança. 
 2. Implantação do Núcleo de Inteligência Cidadã, que captará junto as 
comunidades informações sobre as necessidades específicas existentes; 
melhorias que podem ser feitas ligadas ao aumento da sensação de segurança, 
tais como: iluminação pública, pavimentação de vias, sinalização das ruas, 
dentre outros; nem como na solução de problemas relacionados a conflitos 
entre moradores, o que pode ensejar em violência e voltados ao tráfico de 
drogas, ou afins; 
 3. Instalação do sistema de vídeo monitoramento, fazendo com que os 
principais corredores de fluxo de veículos, bem como as entradas e saídas da 
Cidade e os atrativos turísticos e pontos de grande fluxo de pessoas sejam 
monitorados em tempo real; servindo de assessoramento ao Executivo 
Municipal na tomada de decisões. 
 4. Viabilizar uma nova organização operacional da Autarquia Municipal 
de Segurança, Trânsito e Transporte (AMSTT), que passará a atuar 
especificamente no controle e organização de ações voltadas ao trânsito e os 
transportes no Município, implementando as seguintes ações: 
- Implantação do grupo de Arte-Educadores, que de forma lúdica e divertida 
trabalharão a questão da conscientização de segurança no trânsito, tanto em 
nossas Escolas quanto em nossas ruas e avenidas; 
- Criação de um terminal circular de ônibus ao lado do Centro Cultural, a fim de 
que os passageiros que desembarquem no terminal rodoviário tenham fácil 
acesso ao centro da Cidade, desafogando assim o fluxo de ônibus nas ruas 
centrais da cidade; 
- No período do evento A Magia do Natal, criar um ponto de circulação do ônibus 
e vans de turismo na Praça Mestre Dominguinhos, a fim de desafogar as áreas de 
estacionamento no Centro da Cidade, para os veículos de pequeno e médio 
porte; 
No período do Festival de Inverno, bem como de outros Festivais que serão 
implantados, criar corredores nas ruas paralelas à Avenida Rui Barbosa 
(Avenida Caruaru, Avenida Júlio Brasileiro, Avenida Djalma Dutra, Rua 
Francisco Gueiros, dentre outras) a fim de desafogar o trânsito;
 5. Viabilizar uma nova organização operacional da Guarda Municipal 
garantindo a sua atuação na fiscalização de trânsito (Pelotão de Trânsito) e na 
Guarda Patrimonial (Pelotão de Segurança Patrimonial), além de atuar em 
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 15. Atualizar, em parceria com a Câmara Municipal, o Plano Diretor 
Participativo, inclusive estimulando a participação da sociedade na sua nova 
elaboração, bem como viabilizar o Código de Obras de Garanhuns.
 16. Realizar obras de drenagem e a pavimentação da via local situada 
entre a UPAE e a CEAGA, nas margens da BR 423, no bairro São José. 
 17. Realizar os estudos de Impacto Ambiental e promover ações de 
proteção das fontes de água mineral, revitalizando-as de forma sustentável.
 18. Realizar estudos ambientais em parceria com as Universidades e 
viabilizar a coleta, tratamento e destino final dos efluentes despejados próximos 
à nascente do Riacho Flamengo.
 19. Organizar os Transportes Alternativos, através da implantação de 
um Terminal Integrado de Passageiros. 
 20. Investir na Revitalização dos Parques e das Praças Municipais.
 21. Fortalecer a estrutura do Parque Euclides Dourado, dotando de 
novos sanitários públicos, reservatórios d´água; bem como de novos 
equipamentos de lazer e de esportes. 
 22. Realizar estudos visando a abertura de ruas e avenidas visando 
desafogar os trânsito na Cidade. 

 1. Implementar Ações de Esgotamento Sanitário em parceria com 
órgãos Estaduais e Federais, de acordo com as novas diretrizes do Marco Legal 
do Saneamento. 
 2. Interligação direta entre a Cohab 1 e a Cohab 2 por via pavimentada, 
viabilizando uma melhor Mobilidade Urbana e desafogando o trânsito das vias 
centrais da Cidade. 
 3. Revitalização e Modernização do Monumento do Cristo do Magano, 
inclusive dotando a área de segurança. 
 4. Pavimentação com Calçamento ou Asfalto à quente (CBUQ) de 
diversas outras vias do Município. 
 5. Promover ações de Acessibilidade em toda a Cidade, inclusive no 
Palácio Celso Galvão (sede do Governo Municipal) atendendo aos requisitos do 
Plano de Acessibilidade e Mobilidade Nacional.
 6. Promover estudos e realizar obras de Infraestrutura em parceria com 
órgãos Federais para desafogar o tráfego na rodovia BR-423, no trecho entre o 
Aeroporto e o viaduto da Rodovia BR-424.
 7. Desenvolver um Plano de Moradia para famílias comprovadamente 
carentes em parceria com os Governos Estadual e Federal. 
 8. Revitalizar e modernizar o Parque de Iluminação Pública da Cidade, 
com ênfase a instalação de luminárias em Led em todas as ruas do Município, 
bem como a adoção de agilidade nos serviços de manutenção.
 9. Viabilizar a modernização energética dos prédios públicos 
municipais, com a instalação de fontes de captação de energia solar e 
consequente economia do consumo de energia elétrica. 
 10. Reforma e Adequações no Mercado 18 de Agosto, dotando-o de 
acessibilidade e infraestrutura para comerciantes e consumidores, bem como 
tornando-o um equipamento turístico.
 11. Viabilizar a pavimentação dos acessos aos conjuntos habitacionais 
de interesse social, dotando-os de iluminação eficiente  e de extensões das 
linhas de transporte público.  
 12. Dotar de Infraestrutura os acessos a Célula Industrial e Empresarial 
de Logística Ampliada (CIELA) e aos Distritos Industriais, facilitando a 
instalação de novos empreendimentos.
 13. Implementar ações de abastecimento d'água nas comunidades 
Quilombolas de Garanhuns. 
 14. Construção de novas áreas de lazer e esportes no Município, 
inclusive com a reforma de quadras esportivas públicas e construção de novas 
quadras esportivas.  



MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
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 1. Modernizar o Sistema de Gestão Pública através da aquisição de novos equipamentos; implementação de 
ações tecnológicas e constantes capacitações para os servidores, promovendo assim a informatização dos processos, 
tornando mais ágeis e transparentes os serviços públicos municipais e reduzindo os custos com insumos. 

2. Disponibilizar software de Gestão Pública com informações sobre os instrumentos de Planejamento, Relatórios 
Fiscais, Licitações, obras realizadas no Município e outras informações de relevância para os cidadãos.
- Valorizar os Servidores, garantindo-lhes condições ideais de trabalho através da adequação de prédios, mobiliários e 
equipamentos, bem como da revisão de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e a instituição do Estatuto do Servidor 
Municipal. 

 3. Estabelecer programas de Treinamento em Informática e na Qualidade do Atendimento para os servidores da 
Administração Municipal, sobretudo aqueles que atuam diretamente no atendimento ao Cidadão.  

FRENTE GARANHUNS SEGUE MAIS FORTE!
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