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MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 014/2015  
 

Excelentíssimos 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 
 

Encaminho para apreciação de Vossas Excelências, por via de convocação 

extraordinária, com fundamento no art. 28, I da Lei Orgânica Municipal c/c o art. 35, II, 

a do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caruaru, a presente mensagem com o 

fito de propor e justificar aos insignes representantes dessa Casa Legislativa o Projeto 

de Lei em anexo que desafeta área de terreno urbano de uso especial de propriedade 

do Município, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso das 

frações ideais do imóvel desafetado, normatiza o processo de transferência da Feira da 

Sulanca, revoga a Lei Municipal nº 5.445, de 30 de maio de 2014, e dá outras 

providências. 

 

Esta propositura substitui o Projeto de Lei que pretendia alterar a Lei Municipal 

nº 5.445, de 30 de maio de 2014, para melhor adequação à boa técnica legislativa, visto 

que a alteração pretendida modificaria substancialmente o texto da referida norma, 

sendo, portanto, necessária a modificação de sua forma, mantendo-se, todavia, a sua 

essência. 

 

A medida proposta, como é do conhecimento de Vossas Excelências, decorre de 

ampla discussão entre os sulanqueiros, lojistas das áreas de influência do Parque 18 de 

Maio, a sociedade civil organizada, notadamente a Associação dos Sulanqueiros, a 

ACIC, a CDL e o Sindiloja, bem como de estudos realizados no âmbito Secretarias 

Municipais de Governo, Administração, da Fazenda Municipal, sempre com o apoio 

jurídico da Procuradoria Geral do Município; assim também se ouvindo as sugestões do 

Ministério Público no que tange aos inúmeros questionamentos feitos judicial e 

extrajudicialmente à vigente Lei Municipal nº 5.445, de 30 de maio de 2014; concluindo 

e reiterando a necessidade de requalificar o Parque 18 de Maio e de transferir a atual 

Feira da Sulanca para local de porte adequado, tanto para atingir o maior conforto e 

segurança dos comerciantes e da população, quanto para que se cumpra o Plano Diretor 

e Lei Orgânica vigentes neste Município. Dessa forma, dentre outros aspectos, se 

discorre a respeito do tema para conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa. 

 

Nesse estudo foi abordada a opção de transferência da atual Feira da Sulanca de 

Caruaru; opção que deve levar em conta a possibilidade de estruturação da atividade de 

comercialização nos moldes dos municípios vizinhos, Toritama e Santa Cruz do 

Capibaribe. São grandes áreas, às margens das rodovias de acesso, que abrigam um 

equipamento de grande área construída, funcionando durante toda a semana e agregando 

uma diversidade de comércio e serviços específicos. 

 

 Vale salientar que toda a população circulante na atual Feira da Sulanca corre 

risco de vida pela falta de estrutura de acessibilidade de ambulâncias e de agentes de 

segurança; em caso incêndio o local também está inseguro pela dificuldade de acesso e 

escape. Além do transtorno de mobilidade urbana que afeta toda a população local. 
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Para a definição dos moldes do equipamento adequado para a cidade de Caruaru 

foi necessário definir os setores da atual Feira a serem transferidos e detalhar a 

diversidade comercial que será estabelecida para as novas instalações. Para a decisão da 

área escolhida foram analisados aspectos que permitem influir no melhor 

funcionamento da feira, considerando uma análise urbanística que contempla os 

aspectos locacionais da área sugerida, bem como os impactos de implantação de um 

empreendimento deste porte. 

 

Com a opção de transferir a Feira da Sulanca, o Parque 18 de Maio deverá sofrer 

forte impacto, necessitando, uma série de ações para a requalificação da área. 

 

A implantação de um equipamento de grande porte, com atração de grande 

número de veículos e população flutuante precisa estar bem projetada, minimizando os 

impactos urbanísticos e ambientais no entorno da área escolhida. 

 

A decisão de transferir a comercialização da Sulanca em Caruaru pressupõe a 

provisão de infraestrutura que maximize o potencial de vendas, onde a edificação de um 

equipamento comercial permitirá que este comércio funcione diariamente e não somente 

uma vez por semana. 

 

Para essa transferência deve‐se considerar que, na Sulanca, existem outros 

produtos comercializados atualmente e que poderiam compor as atividades das novas 

instalações. Atualmente existem boxes e bancas de venda de varejo de moda, roupas, 

calçados, variedades, eletrônicos, importados, utilidades para o lar, dentre outros. Estes 

funcionam durante toda a semana e poderiam ser transferidos junto com a sulanca para 

o novo local. 

 

Diante do exposto, urge a necessidade de que seja revogada a Lei Municipal nº 

5.445, de 30 de maio de 2014, mediante a apresentação do Projeto de Lei ora 

apresentado, que, ademais congrega de forma clara a objetiva todas as regras 

necessárias para o processo de transferência da Feira da Sulanca, de maneira harmônica 

para com o ordenamento jurídico vigente. 

 

Reitero às Vossas Excelências os protestos de minha alta consideração. 

 

Caruaru, 18 de junho de 2015. 

 

 

 

 

JOSE QUEIROZ DE LIMA 

Prefeito 

 

 


