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Janny Laura Araújo de Medeiros F6F-949-AA6D5 10/5/18 CONCLUÍDO

Com fundamento no Direito Constitucional
de Acesso à Informação, previsto no artigo
5º, inc. XIV, da Constituição da República,
bem como na Lei 12.527/2011, vimos

requerer o acesso, em até 20 dias corridos
(artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11),
aos seguintes dados: 1) Informações

(Razão Social, CNPJ/CPF e valores) sobre
todos os empenhos liquidados e não pagos,
referentes aos Exercícios 2016 e 2017,

preferencialmente em planilha de Excel. 2)
Lista com todos os fornecedores e

prestadores de serviço (Razão Social,
CNPJ/CPF) que possuam créditos a receber
do Município, referentes aos Exercícios

2016 e 2017, no valor mínimo de
R$ 100.000,00, preferencialmente em

planilha de Excel. Na eventualidade de as
informações solicitadas não serem

fornecidas, requeremos que seja apontada a
razão da negativa, bem como, se for o caso,

eventual grau de classificação de sigilo
(ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo



nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, da Lei
12.527/2011. Desde logo, agradecemos
pela atenção e pedimos deferimento.

PAULO SERGIO MORAIS
BARBOSA

C6B-EA3-
3B5EC 27/05/18 CONCLUÍDO

Moro no Edifício Carlos Avelar, 649, ap 402,
Maurício de Nassau, CEP 55014-300,
Caruaru-PE. No regimento interno há
previsão de demarcação de vagas para
cada apartamento, mas até agora não foi
realizado qualquer sorteio. Mais da metade
das vagas são destinadas para carros
"grandes". Há alguma legislação do
Município de Caruaru prevendo a

quantidade mínima de vagas para carros
"grandes" ou para idosos

Édipo Tenório Holanda Dias 7CF-203-45734 27/05/18 CONCLUÍDO

Solicito acesso ao balanço patrimonial do
Município de Caruaru(Exercício 2014). Sou
estudante de Mestrado Em Economia pela
Universidade Federal de Alagoas e estou
desenvolvendo uma pesquisa referente as
finanças publicas do Município. Boa parte
das informações que necessito foram
coletadas do site do Siconfi e do portal

Compara Brasil. O site do Compara Brasil
não apresenta relatórios de Balanços e no
Siconfi o ano de 2014 está todo em aberto,
não apresentando qualquer informação do

Município.



KATIA FERNANDA
ALBUQUERQUE DE MATOS A13-D4F-80B3D 29/05/18 CONCLUÍDO

Gostaria de solicitar o acesso a informações
do dados referente a violência doméstica
contra a mulher no período de 2006 a

2018.Os dados solicitados são referentes
quais Políticas Públicas foram implantadas
na cidade durante esse período. E acessos

aos números de denúncias, casos
registrados, número de ocorrências, número
de homicídios, o quantitativo de delegacias ,
de defensorias, de promotorias, de varas
especializadas e de centro de referências .
Os dados serão utilizados na construção de
um artigo científico, feito por mim no curso

de Pós Graduação do IFPE.

PAULA ALMENDRA 317-6BB-A5C84 06/05/18 CONCLUÍDO

Senhores, bom dia Gostariamos de saber
como cadastrar junto a prefeitura um

prestador de serviço de fora do Municipio de
Caruaru. Somos prestadores de serviço de
projeto de arquitetura e iremos desenvolver
um projeto para um cliente em sua cidade e
teremos que emitir nota para o pagamento ,
contudo nossos serviços serão prestados
em Salvador. Aguardamos as informações.

Atenciosamente Paula Almendra



RAFAEL TENORIO VIANA 9BA-2DB-
D4DDB 12/06/18 CONCLUÍDO

BOA TARDE, ABRIR UMA EMPRESA NA
CIDADE DE CARUARU GOSTARIA DE
SABER QUAL O PROCEDIMENTO PARA

FAZER O CADASTRO MERCANTIL

DOUGLAS GONÇALVES
VERISSIMO DE SOUSA A26-735-E9D1C 13/06/18 CONCLUÍDO

Prezados, Como a cessão de direito de uso
de equipamentos (locação) não incide ISS,
é necessário que se emita um documento
fiscal para acobertar a operação ou o só é

necessário recibo/fatura junto com o
contrato? Solicito também que anexe a base

legal. No aguardo, Grato

ISABELLA KATALINE DE MELO
TABOSA 175-FAB-45AE1 13/6/2018 CONCLUÍDO

Gostaria de saber o número do decreto e
demais informações sobre a proibição de venda
de bebidas de outras marcas no Alto do Moura,
bem como venda de alimentos por ambulantes

na localidade.

Fabiola Bortolotti D44-B8D-ABB41 15/6/2018 CONCLUÍDO

Bom dia, Por gentileza estamos precisando
dos e-mail das seguintes secretarias para
que possamos encaminhar informativos.

Secretaria da Saúde: Secretária da
Segurança Setor de Compras. Desde já
agradeço a atenção. Att, Fabiola Bortolotti

BRUNO HENRIQUE DA SILVA
TORRES BEZERRA DDA-F61-C7C14 15/6/2018 EM

ANDAMENTO

Solicito informações do quanto o turismo e a
cultura movimenta na economia da cidade
de Caruaru, peço que sejam dadas com

uma grande urgência .



HILDEGARDO PEDRO ARAUJO
DE MELO 0F3-42F-43B35 15/6/2018 EM

ANDAMENTO

Solicito informações detalhadas sobre os
custos utilizados na precificação da tarifa de
transporte coletivo de Caruaru, devendo ser
encaminhada, em forma de planilha, todos
os componentes inseridos na cobrança da
tarifa (custos fixos e variáveis), incluindo o

custo com as gratuidades.



GUSTAVO LUIZ SEABRA BDA-DE0-F7B38 25/6/18 CONCLUÍDO

Prezados, Bom Dia! Me chamo Gustavo e
trabalho em um escritório de Contabilidade
em São Paulo, tentei falar com a prefeitura
pelos telefones (81) 3701-1156 / (81) 3723-
5817 / (81) 3721-8507 / (81) 3701-1512 /
(81) 3701-1517, mas sem sucesso, dessa
forma, estou enviando as perguntas para
obter informações e assim recolher o ISS

devido ao Município amparado à lei
157/2016 do item 15.01. Seguem

questionamentos: 1. Preciso saber qual é a
alíquota praticada pelo Município? R: 2.
Qual o procedimento de cadastro e de

emissão da guia para o pagamento do valor
devido? R.: 3. Se posso realizar o

pagamento da guia em qualquer Banco? R.:
4. Qual a data de vencimento do imposto no
Município? R.: 5. E quanto é o percentual
de multa e juros correção para pagamentos
realizados após o vencimento? R.: Desde já
agradeço a atenção e aguardo a resposta
de vocês. Atenciosamente, Gustavo

Seabra.



ADRIEL RODRIGUES DO
NASCIMENTO 09A-D6C-B4697 25/6/2018 CONCLUÍDO

Bom dia, Venho por meio deste pedido,
gentilmente, solicitar o quantitativo de

escolas públicas e de crianças/adolescentes
que estão regularmente matriculados no ano
letivo de 2018. Tal solicitação funda-se na
necessidade de sistematização de um
estudo acadêmico. Desde já agradeço a
atenção e coloco-me a inteira disposição

para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente Adriel Rodrigues Pedagogo

KATIA FERNANDA
ALBUQUERQUE DE MATOS 95B-199-CE4DD 28/6/2018 CONCLUÍDO

Olá! Gostaria de solicitar os dados
referentes as politicas públicas voltadas

para o enfrentamento da violência
doméstica contra a mulher no período de

2006 até os dias atuais. Quando foi criada a
primeira política , quais funcionam até os
dias atuais e quantas vitimas já foram
atendidas com esses serviços. Estou

construindo um artigo cientifico no curso de
especialização em Gestão Pública pelo
IFPE voltado para as politicas publicas

implantadas depois da Lei Maria da Penha
no Município de Caruaru.



Janayna Alves Cordeiro de Melo 7DC-5AA-697FA 6/7/18 CONCLUÍDO

Bom dia Gostaria de saber se em 2018
abrirá inscrições para o Programa

Habitacional Minha Casa Minha Vida. Caso
não abra essa ano qual a previsão pra
essas inscrições. Tenho muita urgência.

Desde já agradeço

SUF COMERCIO DE SUCOS E
LANCHES LTDA CB0-017-8F3DF 9/7/18 CONCLUÍDO

GOSTARIA DE SABER COMO DEVO
PROCEDER PARA TIRARMOS A LICENÇA
DESSA EMPRESA, POIS A INSCRIÇÃO
NA PREFEITURA ESTA PENDENTE.

César Soares de Oliveira CCB-278-2BA53 10/7/18 EM
ANDAMENTO

A quem possa interessar, Sirvo-me do
presente para solicitar uma cópia do Projeto

da Via Parque, entre a antiga estação
ferroviária até a br-104. Aproveito também a
oportunidade para solicitar o orçamento da
obra. Atenciosamente, César S. Oliveira

KARLA HENRIQUE 038-0C6-77BBE 12/7/18 CONCLUÍDO

Prezados bom dia! Favor informar quais os
documentos necessários para dá entrada no
alvará de funcionamento e qual a forma
presencial ou online. favor disponibilizar

endereço. Grata no aguardo!



MILLENA FERNANDES DE
OLIVEIRA BF7-ED9-D3156 12/7/18 CONCLUÍDO

Gostaria de informações referente ao salário
família dos funcionários efetivos do

Município de Caruaru, onde embora não
sejamos regidos pela CLT, temo um salário
família no valor de apenas 9,54 por filho; um
valor ridículo enquanto contratados recebem
4 vezes mais este valor. A minha pergunta é
se existe uma previsão ou algum tramite
legal para aumentar este benefício para os

efetivos



Sabrina Vasconcelos Mota
Rodrigues 67C-830-29627 13/7/18 CONCLUÍDO

À Prefeitura de Caruaru. Faço parte do
Grupo de Pesquisa sobre “Controle Interno
nas Prefeituras Brasileiras”, liderado pelo

Prof. Luiz Carlos Miranda, Ph.D,
Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis da
Universidade Federal de Pernambuco

(UFPE). Os questionamentos abaixo farão
parte da minha Dissertação de Mestrado,
que tem por objetivo investigar a influência
do Sistema de Controle Interno sobre a
qualidade da informação contábil das
prefeituras. Suas respostas serão de

grande valia para a pesquisa, contribuindo
para aumentar a compreensão sobre essa
temática e para incentivar a pesquisa

acadêmica brasileira. 1. Questões sobre o
Sistema de Controle Interno: 1.1. A partir de
que ano o Sistema de Controle Interno foi
implantado na Prefeitura? 1.2. Qual é o

órgão responsável pela gestão do Sistema
de Controle Interno da Prefeitura? 1.3. A
quem o responsável pelo Sistema de
Controle Interno da Prefeitura está
subordinado hierarquicamente? 1.4.

Atualmente, qual a forma de contratação do
responsável pelo Controle Interno da

Prefeitura (Servidor Efetivo, Comissionado
Externo com Remuneração, Comissionado
Efetivo com Gratificação, ou Comissionado



Efetivo sem Gratificação)? 1.5. Qual a
legislação que aprovou a criação e define as
atribuições do Sistema de Controle Interno
da Prefeitura? Se existir, favor enviar cópia
da legislação e de suas alterações em PDF
para o e-mail luiz.miranda@ufpe.br. 2.
Questões sobre o Sistema Contábil: 2.1.
Qual é o órgão responsável pela gestão do
Sistema Contábil da Prefeitura? 2.2. A quem
o responsável pelo Sistema Contábil da

Prefeitura está subordinado
hierarquicamente? 2.3. Qual a forma de
contratação do responsável pelo Sistema
Contábil da Prefeitura (Servidor Efetivo,

Comissionado Externo com Remuneração,
Comissionado Efetivo com Gratificação,
Comissionado Efetivo sem Gratificação,
Empresa Terceirizada Contratada, ou

Funcionário Terceirizado Contratado)? 2.4.
O sistema informatizado utilizado para

realizar os registros contábeis pertence à
Prefeitura ou a uma Empresa Terceirizada
Contratada? 3. Questões sobre a Auditoria
Interna: 3.1. A Prefeitura possui algum

órgão responsável por realizar a Auditoria
Interna? 3.2. Se na Prefeitura há um órgão
responsável por realizar a Auditoria Interna,
qual é esse? 3.3. A quem o responsável
pela Auditoria Interna está subordinado
hierarquicamente? 3.4. Qual a forma de



contratação do responsável pela Auditoria
Interna da Prefeitura (Servidor Efetivo,

Comissionado Externo com Remuneração,
Comissionado Efetivo com Gratificação,
Comissionado Efetivo sem Gratificação,
Empresa Terceirizada Contratada, ou

Funcionário Terceirizado Contratado)? 3.5.
A partir de que ano foi criada a Auditoria

Interna na Prefeitura?



Maria Eduarda Gonçalves de
Carvalho 99D-BA2-23411 18/7/18 CONCLUÍDO

Bom dia, gostaria de obter informações
sobre os demais serviços prestados da
Secretaria da Fazenda para o cidadão, o
município e as empresas. Desde já,

agradeço a atenção.

Dyego Lins da Silva 7A6-D5D-607A3 18/7/18 CONCLUÍDO

Prezados, Após várias tentativas por
telefone, gostaria de informações de como
posso requerer licença ambiental junto ao
órgão deste município. Favor identificar

numero de contato para comunicação, uma
vez que os postados no site estão

indisponíveis. Atenciosamente, Dyego
GAE/SDS

Maria Cavalcante Florêncio dos
Santos FEF-2E3-6F80D 20/7/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber quando e como vai se dar
a escolha das famílias para a nova etapa do
Minha Casa, Minha Vida aqui em Caruaru.
Eu fiz a inscrição da última etapa, mas não
fui chamada, nem desclassificada. E sempre
vejo no facebook pessoas vendendo os
apartamentos por 9 ou 10 mil. Fico triste,
porque sendo com minha família não
faríamos isso. Obrigada desde já



Michelly Etelvina Cabral Marins E7A-2F0-C8020 23/7/18 EM
ANDAMENTO

Prezado(a), Após encontrar os editais
referentes à captação de recursos para o
São João de Caruaru de 2018, tanto o que

previa exclusividade quanto o que
regulamentou o patrocínio destinado ao

varejo, e o contrato firmado com a empresa
vencedora do primeiro edital mencionado
(exclusividade, venho por meio deste

solicitar o envio do(s) contrato(s) firmado(s)
com a(s) pessoa(s) jurídica(s) (públicas e/ou
privadas) vencedora(s) do segundo edital
mencionado, o destinado ao varejo, ou

declaração em que consta que o
chamamento não foi atendido. Sem mais,

agradeço desde já.

Michelly Etelvina Cabral Marins D99-BB4-
CEBD5 23/8/18 EM

ANDAMENTO

Após não encontrar o(s) edital(is)
referente(s) à captação de recursos para o

São João de Caruaru de 2017 e o(s)
contrato(s) firmado(s) com a(s) pessoa(s)
jurídica(s) vencedora(s) do(s) certame(s),
venho por meio deste solicitar o envio do(s)
edital(is) e o(s) contrato(s) firmado(s) com
a(s) pessoa(s) jurídica(s) (públicas e/ou
privadas) vencedora(s) ou declaração em

que consta que o(s) processo(s) licitatório(s)
não logrou(aram) êxito.



Michelly Etelvina Cabral Marins 732-46E-8CFD7 23/7/18 EM
ANDAMENTO

Necessito do contrato firmado com a
empresa Branco Promoções de Eventos e
Editora LTDA referente à contratação desta
como empresa responsável pela captação
de recursos para o São João de 2016.

Jadson Freitas 54A-75A-F5887 24/7/18 CONCLUÍDO
Boa tarde! Gostaria de saber quando iniciam
as incrições para o Residencial Radialista

Luiz Alberto.

Juscelino Ribeiro da Silva C8A-B95-BD47D 24/7/18 CONCLUÍDO

Sou Contador aqui em São Paulo, já tenho
CNPJ nº. 12.642.323/0001-68 e

Requerimento de Empresario da Junta
Comercial, agora que estou requerendo a
Inscrição Municipal e alvará e requerer
liberação para emissão de Nota Fiscal

Eletrônica, meu cliente que esta em outra
cidade prestando serviços mas ele deu

entrada na prefeitura no dia 19/07/2018 eu
tenho o nº. do Extrato do Protocolo nº.

2018.CGM.01.201732827-5 eu não consigo
falar com ninguem da prefeitura para dar
instrução como eu posso acompanhar o
processo, já liguei varios numeros e

ninguem se altendo fica chamento, gostaria
de uma atenção sobre este caso, como eu

devo proceder.



Flávia Paraguassú 4D2-E52-5E928 25/7/18 CONCLUÍDO

Prezados, boa tarde Estamos realizando
uma pesquisa e gostaríamos de solicitar o

EDITAL e o CONTRATO da licitação
referente aos dados abaixo: · PROCESSO
Nº 071/2017 · TP Nº 002/2017 OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO - (UPA 24 h)
LOCALIZADA NO VASSOURAL E A

CONCLUSÃO DA SALA DE RAIO X DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -

(UPA 24H) LOCALIZADO NAS
RENDEIRAS (BARITAGEM E

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO),
NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
CARUARU-PE Desde Já, agradeço!

Gabriela Dutra 7AE-835-EDBB4 2/8/18 CONCLUÍDO Poderia por gentileza me enviar a ultima
atualização da lei nº 015/2009?

Antônia Helcia Picanço Neiva 617-C56-6C358 2/8/18 CONCLUÍDO
Por favor, solicito cópia do ato de nomeação
dos membros do conselho municipal de

saúde.

Raquel Aparecida Pereira B92-D65-7A039 2/8/18 CONCLUÍDO

Olá! Gostaria de receber a ata ou outro
documento de registro da realização de

audiência pública para a elaboração da lei
orçamentária de 2018.



Maria Tereza Renteiro de
Menezes C99-719-E7BA1 2/8/18 CONCLUÍDO

Solicito informar o valor dos recursos
federais transferidos ao município por meio
do Fundo de Participação dos Municípios no

mês de março de 2018.

IVONE FALCÃO PONTES B7F-4FE-69731 7/8/18 CONCLUÍDO

Prezados(as), boa tarde. Gostaria de saber
os Nº de inscrição municipal dos imóveis

abaixo : 1) Rua Martins Júnior nº 113 2) Rua
Floriano Peixoto nº 82 Grata desde já!

Tássia de Souza Cruz F7A-63C-29791 9/8/18 CONCLUÍDO

Prezado(a), gostaria de solicitar: (i) o(s)
parecer(es) do TCE (Tribunal de Contas do
Estado) sobre a aprovação/rejeição em

relação às contas do município em 2015; (ii)
o Decreto Legislativo publicado pela

Câmara Municipal de aprovação/rejeição
das contas do município em 2015. Muito

obrigada.

Patricia Martin Alves CD9-FB0-22446 14/8/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber, por gentileza, se Caruaru
possui um Plano Diretor atualizado. Se o
município possui, gostaria de mais algumas
informações: 1- Esse plano foi aprovado por

lei ou decreto? 2- Onde posso achar o
documento em versão digital? Se o

município não possui, há alguma previsão
de elaboração? Se o plano já está em

elaboração, em qual etapa se encontra? Há
uma previsão para finalização? Desde já

agradeço a atenção.



Patricia Martin Alves 9F4-CE8-46C17 14/8/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber, por gentileza, se Caruaru
possui um Plano Municipal de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Se o
município possui, gostaria de mais algumas
informações: 1- Esse plano foi aprovado
por lei ou decreto? 2- Onde posso achar o

documento em versão digital? Se o
município não possui, há alguma previsão
de elaboração? Se o plano já está em

elaboração, em qual etapa se encontra? Há
uma previsão para finalização? Desde já

agradeço a atenção.

Patricia Martin Alves 265-ED0-5D789 14/8/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber, por gentileza, se Caruaru
possui um Plano Municipal de Saneamento
Básico Se o município possui, gostaria de
mais algumas informações: 1- Esse plano
foi aprovado por lei ou decreto?2- Onde
posso achar o documento em versão
digital? Se o município não possui, há

alguma previsão de elaboração? Se o plano
já está em elaboração, em qual etapa se

encontra? Há uma previsão para
finalização? Desde já agradeço a atenção.



Patricia Martin Alves D0A-55A-46B45 14/8/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber, por gentileza, se Caruaru
possui um Plano Municipal de Mudanças
Climáticas Se o município possui, gostaria
de mais algumas informações: 1- Esse
plano foi aprovado por lei ou decreto?2-

Onde posso achar o documento em versão
digital? Se o município não possui, há

alguma previsão de elaboração? Se o plano
já está em elaboração, em qual etapa se

encontra? Há uma previsão para
finalização? Desde já agradeço a atenção.

Patricia Martin Alves AFC-6FC-1DF89 14/8/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber, por gentileza, se Caruaru
possui um Plano Municipal de Mobilidade
Urbana Se o município possui, gostaria de
mais algumas informações: 1- Esse plano
foi aprovado por lei ou decreto? 2- Onde
posso achar o documento em versão
digital? Se o município não possui, há

alguma previsão de elaboração? Se o plano
já está em elaboração, em qual etapa se

encontra? Há uma previsão para
finalização? Desde já agradeço a atenção.



SINDUSCON/PE 564-83D-984D9 14/8/18 CONCLUÍDO

Prezados, bom dia Estamos realizando uma
pesquisa e gostaríamos de solicitar os

CONTRATOS ou resultado/atualização das
Licitações referente aos dados

abaixo: · PROCESSO Nº
181/2017 · PREGÃO PRES. N°
92/2017· OBJETO: Manutenção

(conservação/recuperação) de estradas
vicinais nos quatro Distritos, Zona Rural de
Caruaru. · PROCESSO Nº 245/2017 CONC

Nº 14/2017 · OBJETO: Manutenção de
pavimentação, esgotamento sanitário e

drenagem em diversos bairros e distritos do
Município de Caruaru. · PROCESSO Nº
246/2017 · CONC Nº 15/2017 · OBJETO:
Reforma e manutenção de praças, parques
e canteiros em diversos bairros e distritos do
Município de Caruaru. · PROCESSO Nº

251/2017 · PREGÃO PRES N°
133/2017 · OBJETO: Contratação de

empresa de engenharia para execução dos
serviços de manutenção

(conservação/recuperação) de ruas não
pavimentadas em diversos bairros do

Município de Caruaru. Desde já, agradeço!

Tássia de Souza Cruz 173-D5A-74D34 15/8/18 CONCLUÍDO
Prezado(a), gostaria de solicitar o plano de
carreira dos professores na rede municipal

de ensino. Muito obrigada.



Felipe 9EC-3DD-
CD4EC 18/8/18 CONCLUÍDO

Segundo informações divulgadas na
imprensa, em 2017, a Prefeitura de
Caruaru/PE, concluiu um relatório de
diagnóstico da cidade para fins de

atualização do Plano Diretor do município.
Desde então, vem sendo realizadas oficinas
para engajamento da população e outras
atividades relacionadas ao processo de

revisão.Nesse contexto, solicito atualização
do andamento do processo e o envio do
material gerado e utilizado para essa

finalidade, sobretudo o referido relatório de
diagnóstico.

Leandro Silva 0A1-DAA-
DCE36 23/8/18 CONCLUÍDO

Preciso de um contato com a prefeitura
(algum departamento que trate do IPTU),

por favor.

Wandyssa Almeida 20C-F29-C9B30 23/8/18 CONCLUÍDO

Olá, Tenho uma empresa de Recife que
presta serviços para uma de caruaru. só que
eu faço a retenção na nota fiscal , só que
estou recebendo o valor bruto da nota, tem
alguma maneira que eu possa pagar esse
ISS mesmo não tendo inscrição municipal

em caruaru.



David Melo 819-05B-8B028 31/8/18 CONCLUÍDO

Olá boa noite. É um prazer imenso. Eu
queria simples informações. Eu soube em
um site que caruaru vaisso abrir ou abriu
vagas de concurso público. Eu gostaria de
saber onde escrever? Passo a passo por
favor. No aguardo. Obrigado por enquanto.

Gustavo Bruno Amorim 81D-C89-B799C 5/9/18 EM
ANDAMENTO

Boa tarde, Estamos estudando a
possibilidade de ampliar uma escola em

Caruaru. Para tanto precisamos dos mapas
e da legislação urbanística pra atender a
mesma. Seria possível nos fornecer?

Matheus Geomar 4A1-021-7261F 5/9/18 EM
ANDAMENTO

Olá, boa tarde, estou fazendo um trabalho
de conclusão de curso referente a

aeroportos. Gostaria muito de coletar
informações sobre o aeroporto de Caruaru,

mas para isso eu necessito de um
documento oficial com fontes confiáveis,

talvez livros. Gostaria de saber quem é que
cuida do aeroporto daqui da cidade? E se
possível, sabem onde encontro alguma

informação? Existe no Wikipédia, mas não é
recomendável.



Norma Maciel de Albuquerque Sá 994-913-ACA95 10/9/18 EM
ANDAMENTO

Gostaria de solicitar um mapa de Caruaru,
já procurei em livrarias e não encontrei. Se
houver um arquivo digital de qualidade, caso

não exista o mapa em papel para os
cidadãos. Tanto o mapa comum quanto o do
bairro do Salgado ou o mapa de zonas da

cidade.

Rodrigo Alves de Souza Menelau 473-829-C6802 10/9/18 CONCLUÍDO

Boa Tarde, Estamos com um processo de
Alvará de Construção de ERB (Estação de

Radio Base ) e foi solicitado o ISS do
Responsável Técnico, no caso Eu. Como
faço para me cadastrar e pagar o ISS?

Flávia Paraguassú EFF-72B-F0691 11/9/18 CONCLUÍDO

Prezados, boa tarde Estamos realizando
uma pesquisa e gostaríamos de solicitar o
CONTRATO ou resultado/atualização da

licitação referente aos dados
abaixo: · PROCESSO Nº 245/2017 · CONC
Nº 14/2017 · OBJETO: Manutenção de
pavimentação, esgotamento sanitário e

drenagem em diversos bairros e distritos do
Município de Caruaru · PROCESSO Nº
246/2017· CONC Nº 15/2017· OBJETO:

Reforma e manutenção de praças, parques
e canteiros em diversos bairros e distritos do
Município de Caruaru Desde já, agradeço!



Augusto Cezar Vieira da Silva 529-D13-69B32 11/9/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber se as ruas João Pessoa,
Carneiro de Campos, Jader Antunes de

Souza, Pastor pedro Alves, Três Maria, Julio
Simões de Oliveira, Severino Fernandes,
Pedro Paulo de Silva Filho, Travessa
Visconde de Abaeté e 3a Travessa

Arquimedes de Oliveira. Fico no aguardo de
algum documento ou informação

disponibilizada por vocês! Grato pela
Compreensão Att. Augusto Vieira

Cristiane César Romão 2E1-0C3-C9236 13/9/18 CONCLUÍDO

Boa noite, meu nome é Cristiane César
Romão, sou de Limeira/SP. Estou fazendo
uma pesquisa sobre turismo em Caruaru.
Gostaria de saber quanto a infraestrutura
básica de turismo em Caruaru. Poderiam
me passar informações quanto a: "2.6 -

Infraestrutura básica e de apoio ao turismo:
Vias de acesso: Posto de IInformações
Turísticas Transporte Aplicativos de
transporte, como Uber, Easytaxi, se
funcionam? Rodoviária: Táxi Saúde

Atendimento Móvel de Urgência: Hospital
público:Segurança Guarda Municipal Polícia

Militar



Denilson de Araujo Medeiros 5EB-3B6-A0732 17/9/18 CONCLUÍDO

a prefeitura tem uma obra de saneamento
(já concluída) e calçamento em andamento
da rua R50 na cidade jardim, necessito de
informação sobre a obra. A empresa que
toca a obra é a BRASILAR. Para simples

informação. no portal não consegui
encontrar o projeto

João Gilberto dos Santos
Nascimento 0DD-612-FD3C3 21/9/18 CONCLUÍDO

À Prefeitura de Caruaru, Gostaria de saber
acerca da remuneração dos novos

procuradores que tomarão posse através do
próximo concurso para Procurador do
Município: 1. Além do subsídio de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) existem
benefícios a serem somados à

remuneração? 2. OS Procuradores recebem
o rateio dos honorários de sucumbência
decorrente do êxito nos processos em que
atuam defendendo o Município? 3. Existe
alguma lei/resolução/decreto que trate
acerca da remuneração e da carreira de
Procurador do Município de Caruaru?

Obrigado.



Sérgio Batista da Silva C1D-BF1-E8877 21/9/18 CONCLUÍDO

Prezados, solicito informações acerca do do
saldo financeiro dos honorários

sucumbenciais disponível na Conta da
Procuradoria Geral do Município de

Caruaru, bem como a respectiva evolução
da conta dos anos de 2015 até os dias

atuais.

Samila Albuquerque 34A-83E-512C5 27/9/18 EM
ANDAMENTO

Boa noite , sou aluna da Universidade
Federal de Pernambuco do curso de
Design , e estou com um projeto de

iluminação para banheiros públicos de
parques. Eu e meu grupo escolhemos o

parque Baraunas devido a precariedade da
iluminação dos banheiros do mesmo.

Devido a isso estou entrando em contato
com vocês, para que se possível responda
apenas a tres perguntas abaixo, sobre a
manutenção do parque. 1. Como a gestão
compra os equipamento do parque? Quem

administra, e como faz para fazer a
manutenção de uma lâmpada / limpeza? 2.
Quais os funcionarios que limpam o parque?
Tem algum serviço terceirizado? 3. Qual a
gestão atual do parque? AGUARDO A

RESPOSTA ANSIOSAMENTE
OBRIGADA. ATT, SAMILA BATISTA DE

ALBUQUERQUE



Renata Veras 20F-A52-2F845 3/10/18 CONCLUÍDO

Bom dia, Gostaria de obter o teor do
Decreto Municipal 62/09, que consta no
edital do concurso para procurador

municipal de Caruaru, porém não consegui
encontrar seu teor na internet

Rafael Silva DB5-74F-6675F 4/10/18 CONCLUÍDO

Necessito consultar o decreto municipal
(62/09) que disciplina o processo

administrativo, e apesar de já ter realizado
busca em vários sites de órgãos públicos do
Município não obtive êxito em encontrar tal
documento. Diante do exposto, solicito que
seja encaminhada cópia do referido decreto

por e-mail.



Ricardo Tieri F1F-882-6C087 5/10/18 CONCLUÍDO

Prezados, bom dia. Sou jornalista do portal
Estratégia Concursos e gostaria de fazer
uma solicitação. A Prefeitura Municipal de
Caruaru publicou recentemente o edital do
concurso para provimento de 10 vagas de

Procurador Municipal. No conteúdo
programático consta o Decreto Municipal
062/2009, que não se encontra disponível
on-line, em nenhum sistema da Prefeitura
ou da Câmara Municipal. Nós pretendemos
publicar uma matéria disponibilizando todas
as normas municipais previstas no edital e
gostaríamos de solicitar uma cópia do
decreto. Tendo em vista que a não

disponibilização atrapalha a isonomia do
concurso, não seria o caso de publicar o
decreto nos portais municipais? Desde já

grato. Atenciosamente



Danielle E1B-77F-71079 10/10/18 CONCLUÍDO

Prezados, Sou pesquisadora iconográfica,
na Editora SOMOS EDUCAÇÃO,

trabalhamos com a produção de livros
didáticos. No momento estou pesquisando
imagens para um Livro de História do
Ensino Fundamental, e nessa obra

gostaríamos de apresentar um trabalho do
artista Mestre Galdino . Gostaria de

conseguir o contato do Memorial Mestre
Galdino, vocês podem me ajudar, me

informando o telefone, email?

Janayna 33D-118-12EC1 16/10/18 CONCLUÍDO

Venho através deste solicitar informações
referente Programa Habitacional. Gostaria
de saber se terá projeto para construções
de casas ou apartamentos entre os anos
2018 e 2019. Gostaria de saber também
como serão feitas as inscrições e qual o
critério de prioridade, casa haja. Já tenho

cadastro no NIS. Aguardo.

Mirella 8A4-A23-D56FA 17/10/18 CONCLUÍDO
Existe algum núcleo da prefeitura que

realize acompanhamento psicológico sem
ou de baixo custo para população?

Dra. Francisca Cleide Santos DFB-8B6-0B58B 19/10/18 CONCLUÍDO

Prezado (a), Poderia informar qual o
procedimento para consulta a Divida Ativa
de IPTU. Temos a referencia do Imóvel ,
nome e CPF do proprietário. Aguardo sua

resposta o mais breve possível.



Evelin Faria 7CD-817-29AEB 19/10/18 CONCLUÍDO

Boa tarde ! Por gentileza, poderia me
informar com faço para estar recolhendo o
ISSQN ? Sendo que a minha empresa está
estabelecida fora do município de Caruaru.

Atenciosamente, Evelin Faria Fiscal -
Indiretos

Manoel de Farias 7E7-3CC-6AC55 19/10/18 CONCLUÍDO
Qual a previsão de reabertura da Gerência
de Proteção Animal? Está fechada desde

dezembro.

Vanessa Vasconcellos E27-A3A-E8E1F 19/10/18 CONCLUÍDO

Gostaria de saber qual a estimativa de
honorários advocaticios mensal para o

cargo de procurador municipal de Caruaru
nos últimos 12 meses.

WENDEL HENRIQUE 9F4-1C8-31645 19/10/18 CONCLUÍDO

EXITEM PROJETOS DE LEIS SENDO
TRAMITADO REFERENTES AO TEMA

EDUCAÇÃO? QUAIS OS PROJETOS QUE
TRAMITAM NA CÂMARA RELACIONADOS

À EDUCAÇÃO?

Wilma Alves 903-018-506C4 24/10/18 CONCLUÍDO

Sou de Recife estarei iniciando uma obra
em Caruaru e gostaria de saber como faço
para realizar as retenções do ISS para o

município de Caruaru.



Aline Rodrigues AF5-CD8-
5E5DD 24/10/18 CONCLUÍDO

Somos empresa terceirizada que presta
serviço à Caixa Econômica, e, nos foi

solicitado para dimensionar uma edícula
para lixeira para a agência sede, no entanto,
não estamos localizando parâmetros no
código de obras da cidade de Caruaru.
Gostaríamos que nos fosse informado

parâmetros para construção desta edícula a
fim de prosseguirmos com o serviço.

Fernanda Granja 3CF-118-135DA 24/10/18 CONCLUÍDO Gostaria que nos fosse enviado o edital
0053/2018, conforme segue abaixo:

Luciana Neves A6E-8FC-374C7 26/10/18 CONCLUÍDO

Onde eu poderia descartar uma lâmpada
fluorescente quebrada, já que tomei

conhecimento de que se eu a descartar no
lixo comum, o solo será contaminado por
mercúrio? Vcs conhecem algum órgão que

coleta?

Jussara DA2-79D-7D8F6 26/10/18 CONCLUÍDO

Prezados,preciso da certidão de valor venal
ref a um sitio pra fins de inventário, cuja

matricula é 18760,porém não temos registro
deste sitio na prefeitura,só temos cadastro
incra 228079028851.`Preciso do valor venal
do imóvel para incluir no inventario de meu
pai que é um dos proprietários do sitio



João Inácio 602-69A-82951 30/10/18 CONCLUÍDO

Sou contador de uma empresa de
advocacia sediada em São Paulo e procurei
nos site de vocês como faço a inscrição na
sua prefeitura, conforme expliquei acima,
para que o tomador de serviço sediado na
sua cidade não tenha que fazer a retenção

do ISS.

Alan Lourenço dos Santos Silva 557-B5B-99834 30/10/18 CONCLUÍDO

Sou estudante de arquitetura e urbanismo
do 4° período da UNIFAVIP, e estou

desenvolvendo um trabalho em grupo para
a disciplina de Sistema de Análise Urbana

com o intuito de analisar os dados
referentes ao transporte público e suas

rotas, pontos de parada do bairro Maurício
de Nassau para o desenvolvimento do
projeto. Para isso, precisamos de dados
referentes, e caso vocês o tenham e
possam disponibilizar, agradecemos

imensamente.

Vanessa Bezerra de Vasconcelos D69-CA1-A5747 31/10/18 CONCLUÍDO

Gostaria de obter informações sobre o valor
de honorários advocatícios recebidos pela
Prefeitura nos últimos 10 meses?Ainda, qual
seria o saldo disponível em conta desde a
entrada em vigor da nova Lei que trata da

carreira da Procuradoria Municipal?



Instituto Não Aceito Corrupção E36-B97-152B1 9/11/18 CONCLUÍDO

Boa tarde, Sou do Instituto Não Aceito
Corrupção e estamos fazendo um
levantamento sobre as iniciativas de

controles internos de alguns municípios
brasileiros, para isso pedimos a gentileza de
responder o questionário abaixo: 1. O Poder
Executivo do Município possui órgão de
ouvidoria? 2. O Poder Executivo do

Município possui órgão de auditoria? 3. O
Poder Executivo do Município possui órgão

de corregedoria? 4. Há um órgão de
controle interno do Poder Executivo
municipal estruturado com status de
secretaria? 5. Esse órgão de controle
interno do Poder Executivo Municipal

possui, em sua estrutura, as quatro macro
funções de controle, sendo essas a
ouvidoria, auditoria, corregedoria e

controladoria? 6. Há uma lei de criação que
estruturou o órgão de controle interno no

município? Por favor, especifique. 7. Há um
programa de integridade pública para o
Poder Executivo municipal? 8. Há um

Código de Ética para os servidores do poder
executivo municipal? Por favor, especifique.

Agradeço pela atenção!



Cinthia 29D-8C1-10994 19/11/18 CONCLUÍDO

Boa noite Somos alunos do MBA de Gestão
Financeira e Economica de Tributos da
FGV, unidade Alphaville/SP. Estamos

pesquisando sobre o tema de inteligência
artificial para beneficiar a arredação de

tributos e em nossas pesquisas
identificamos que a Prefeitura de Caruaru é
um caso de sucesso brasileiro na utilização
desta ferramenta para aumentar a eficiência
tributária. Gostaríamos de solicitar algumas
informações sobre o tema para incluírmos
em nosso artigo e contribuir com vocês, no

que for necessário, para aprimorar a
utilização dessa ferramenta que pode

auxiliar muito as Prefeituras à aumentarem
suas arrecadações. Desde já agradecemos

a atenção.

Maria marcia Vasconcelos 644-4C8-3EDF3 19/11/18 CONCLUÍDO

Quero saber se existe alguma legislação
própria do município sobre o salário

família .até que idade o dependente recebe
o salário família que advém do servidor

público Municipa9l.



SDSCJ 8BE-991-3CDDA 21/11/18 CONCLUÍDO

Nº da Manifestação: 83923/2018 Programa
PE CONDUZ Número da Matrícula:

Protocolo Origem: Número do Protocolo:
201883923 Protocolo Interno: 20183 O Que:

GOSTARIA DE SABER COMO ESSE
PROGRAMA PODE AJUDARA MINHA

IRMA POIS ELA TEVE AVC E PRECISA DE
FAZER FISIOTERAPIA E ELA NAO PODE
PAGAR TRANSPORTE PARA IR FAZER.E
É LONGE .AGUARDO UMA RESPOSTA.
Como: Quem: pessoas com defiiência
Quando: Fem Onde: Caruaru Área:

Gabinete do Secretário SDSCJ Assunto:
Programa PE CONDUZ Natureza:

Solicitação Priorização: Média Origem
Manifestação: Internet Data Entrada:
19/11/2018 Prazo Previsto: 10/12/2018

Prazo para Resposta: 10/12/2018



KLEYJAMIC AMDOR DE LIMA BD6-589-01B4A 24/11/18 CONCLUÍDO

QUERO SABER COMO A PREFEITURA
DE CARUARU ADQUIRIU UM TERRENO

PARA A CONSTRUÇÃO DE
APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA FAIXA 01, TERRENO
QUE PERTENCIA A EMPRESA JARDIM
DOS PINHEIROS EMPREENDIMENTOS
LTDA SSP, CNPJ:15.459.904/0001-57

Paulo Roberto da Silva 22A-A65-C6769 26/11/18 CONCLUÍDO
Qual a previsão para o município de

Caruaru realizar concurso público para o
cargo de professor?



Jamerson Tiago Conceição
Faustino A10-124-05772 3/12/18 CONCLUÍDO

Prezados (as), Boa tarde, Faço Parte do
Aplicativo Moovit, App de informação sobre

transporte público nos modais de
transportes rodoviário e ferroviário, fornece
a previsão de horário dos ônibus ou vans
com base nos horários programados por

linhas ou acesso em tempo real, através de
GPS e Planejador de Rotas com dados do
transporte público. Inicialmente estamos
buscando expandir o app para outras

cidades e capitais, e Caruaru é uma das
cidades que estamos tentando obter dados

referentes ao transporte Público, seja
Urbanos ou Complementares, que

normalmente são Compostos por ônibus,
Micro-ônibus, Vans dentre outros.

Atualmente em Pernambuco o App está
Operando na Cidade de Recife através dos
horários programados das linhas que nos
são repassadas Pelo órgão Gestor, através
desses dados (Grade horária, localização
dos pontos de parada e trajeto das Linhas)
começamos a Inserir na base de edição do
Aplicativo, cadastrando os pontos, rotas e

horários. Esse trabalho é feito "
Voluntariamente ", a Sede da empresa no
Brasil Fica no Rio de Janeiro, porém temos
um grupo de Editores Regionais e Sou um
dos Representantes do Grupo de Edição de
Alagoas e Pernambuco, isso não acarretará



em custos para os órgãos, como em outras
capitais, todo trabalho de informação e
cadastro no App é Feito Voluntariamente
por nós e Equipes de Editores Regionais,
não possuímos meios de transporte para
deslocamento em cidades do Interior, isso
dificulta um pouco a Visita Pessoalmente,

mas tais informações poderá ser
repassadas via e-mail, banco de dados ,
Whatsapp e outras modalidades. Diante

dessas informações Iniciais, gostaríamos de
Saber se a Cidade de Caruaru poderia

compartilhar essas informações para o App
e avançar nesse espaço tecnológico
Ajudando a programação do Cidadão.

Estaremos no aguardo, desde já, Obrigado!



Tamy Cabrasl A2E-C2B-08B17 5/12/18 CONCLUÍDO

Prezados, Como estudante da
Especialização em Gestão de Cidades da
ASCES-UNITA e para fins acadêmicos

gostaria de saber se o Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa existe e se está
em funcionamento! Estou tentando contato
com a Sec. DESENV. SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS e não obtive resposta, nem por

email e nem por telefone. Grata.

José Thiago de Melo Silva F94-04C-44773 8/12/18 CONCLUÍDO

Gostaria da relação dos candidatos
convocados para o cargo de analista de
planejamento, orçamento e gestão e suas

respectivas formações acadêmicas.



Ladjane Aline E93-081-AB8F7 9/12/18 CONCLUÍDO

Prezados, bom dia. Parabenizo inicialmente
os trabalhos da Ouvidoria de Caruaru, na
pessoa da Srta. Bruna e do Departamento
de Seleções, na pessoa do Sr. Michael.

Oportunamento, esta cidadã, nos termos da
Lei Federal nº 12.527/2011, questiona o
seguinte: 1) Qual o passo a passo para

realizar uma seleção simplificada? 2) Qual o
prazo para início e conclusão das seleções?

3) Qual o fundamento/justificativa para
realizar as seleções simplificadas? 4) Qual o
número de seleções simplificadas realizadas
em 2017 e 2018? 5) Qual a quantidade de
vagas abertas nas seleções simplificadas
em 2017 e 2018? 6) Qual a quantidade de
candidatos inscritos nas seleções em 2017
e 2018? 7) Qual o perfil dos candidatos
inscritos nas seleções simplificadas? 8)

Qual o número de candidatos convocados
para atuar nos quadros municipais nas

seleções de 2017 e 2018? 9) É feito algum
acompanhamento/estágio probatório dos

aprovados? Qual? 10) Em relação ao Portal
Seleções

(https://www.selecoes.caruaru.pe.gov.br),
qual a quantidade de acessos? Estão

disponíveis os editais de todas as seleções
simplificadas? Muito obrigado. Boa semana.

Ladjane Aline.



BRUNA VIDAL FREIRE FD5-4F9-101D4 12/12/18 CONCLUÍDO

Faço parte de um projeto para a criação de
um sistema que reúne dados técnicos,

geográficos e orçamentários na bacia do rio
Ipojuca. Neste momento estamos

recolhendo as informações e estudos sobre
a bacia para criar a plataforma. O nosso
objetivo é recolher as obras/ações que

foram ou serão desenvolvidas no Rio e nos
municípios em que ele passa, para

acompanhar seu processo passo a passo.
Necessitamos informações que envolvam o
Rio nos seguintes aspectos: - Projetos em
desenvolvimento - Origem dos Recursos

investidos - Valor do Contrato - Identificação
do Projeto/Contrato - Etapas do projeto e
seus produtos - Datas previstas e reais de
Início e Término das Etapas - Cronograma
Físico Financeiro - Pagamentos efetuados -
Localização Geográfica - Indicadores para

quantificar projetos e etapas



Carlos Andre E32-E34-3E444 17/12/18 CONCLUÍDO

Ola, gostaria de saber quem ganhou a
licitacao referente ao processo de licitacao:
067/2018 , pregao presencial: 057/2018
registro de precos 017/2018 pregoeira

senhora: Albaneide de Carvalho no dia 11
dezembro as 09:00. gostaria de saber
empresa ganhadora e valor. Obrigado

DANIEL LULA FINIZOLA 068-4EE-CDEC3 18/12/18 CONCLUÍDO
Solicita Pesquisa de Satisfação e Impacto

Econômico do São
João 2018

Sérgio Siqueira 207-D06-D3AF2 18/12/18 CONCLUÍDO

PEDE TERMO DE CESSÃO DE USO,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO E E DE
RECOLHIMENTO DE ISS DA CESSÃO DO
AUTÓDROMO PARA EVENTO NO DIA

30/11/2018

Pedro Henrique Soares Delmiro FA5-219-B88F4 09/01/2019 CONCLUÍDO

Gostaria que a Secretaria de Finanças
informasse a Conta Única do referido

município para fins de recolhimento de ISS
por parte da Gerência de Recursos
Materiais (Unidade Estadual de

Pernambuco) da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
visto que não há cadastro do município no

Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI).



Flávio Brito 194-A43-491E2 10/01/2019 CONCLUÍDO

Olá, gostaria de ter acesso a Lei Municipal
4.819/2009. Entretanto, não achei no site da
prefeitura e tampouco no google. Entretanto,
não achei no site da prefeitura e tampouco
no google.Gostaria que me repasse por e-

mail.

MAF Contabilidade 36D-388-6E498 10/01/2019 CONCLUÍDO
Boa tarde qual ali quota do ISS para

empresa serviços técnicos de
telecomunicação

VANESSA CARDOSO DA SILVA 4C5-307-16006 10/01/2019 CONCLUÍDO

Prezad@, bom dia! Com grande estima,
venho por meio deste, solicitar acesso a
lista atualizada das Creches e Escolas

Municipais deste município (Caruaru-PE). A
posse deste documento configura-se como
essencial para as articulações entre as
respectivas secretarias de Assistência
Social e Educação. Certos de Vossa

colaboração, desde já agradecemos e nos
colocamos a disposição!



Jessica Kaori Toyofuku 6ED-1F3-9AD77 15/01/2019 CONCLUÍDO

Por favor preciso de orientação sobre o
procedimento para a abertura de inscrição
municipal. Precisamos realizar a abertura de
duas filiais do nosso grupo situada neste
município. Já estamos com o CNPJ ativo.
(61.486.650/1008-03 e 61.486.650/1015-32)

Inclusive gostaria de questionar se é
possível fazer essa abertura por meio de
envio de documentação pelos correios.

Clederson Maia Ferreira 750-173-DB55B 30/01/2019 EM
ANDAMENTO

OLÁ,GOSTARIA DE SABER
INFORMAÇÕES DO PRÉDIO DO ANTIGO
COMÉRCIO FUTEBOL CLUBE,SE ELE SE
TORNOU UM PRÉDIO PÚBLICO,SE HÁ
ALGUMA PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO

NO LOCAL.


