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1 BRUNNA LETICIA PEREIRA
MOURA F19-291-27531 01/03/2019 SEURB

Qual o mês e ano que as obras irão iniciar no bairro Campo
Novo Baixo, em Caruaru - PE?

Aguardo retorno.

Grata!

CONCLUÍDO

2 Igor Mateus Florencio Silva 1E8-7AC-04E67 03/03/2019 SECOP/SESP
Olá tudo bem? Gostaria de saber oque é necessário para ser
revendedor ambulante do centro de Caruaru, ou avenida

Agamenon nos finais de semana.
CONCLUÍDO

3 Alessandro Neris BDF-17A-2ADBF 07/03/2019 SDSDH

Bom dia!

Como faz para participar do programa nacional de habitação
rural?

Caruaru-PE

CONCLUÍDO

4 Adriano Erasmo da Silva CF7-7C7-BAA1E 08/03/2019 SEFAZ

Boa tarde,
Gostaria de saber qual é a tabela usada para realizar a

cobrança da taxa de iluminação público.

Juntamento com o código tributário.

CONCLUÍDO

5 Jéssica Maria da Silva 1AA-486-8FDCC 11/03/2019 SDSDH Gostaria de saber quando tá se cadastrando pra minha casa
minha vida CONCLUÍDO



6 Sthefanie Pereira BE0-505-520AF 11/03/2019 SEFAZ

Prezados, bom dia!

Por gentileza, qual a porcentagem da alíquota aplicada sobre o
valor do ITBI?

Atenciosamente,

Sthefanie Pereira

CONCLUÍDO

7 Alex Gonçalo da Silva 0D9-EFA-F6C1B 13/03/2019 DESTRA

Boa tarde, pessoal!

Olá, me chamo Alex, sou natural de Recife/Pe, fui um dos
candidatos ao concurso da guarda municipal de Caruaru, e

fiquei como excedente no mesmo. Gostaria de saber de vocês
se irão chamar todos os excedentes conforme a ordem de
classificação de cada candidato. Sabemos que o deficit da
guarda municipal é um problema que a atual gestora, Raquel
Lyra, tenta, luta e continua lutando para dar e fazer o melhor
para este importante orgao. Espero um retorno de vossa
equipe, por gentileza. Queremos prestar um serviço de

qualidade e respeito a esse tao querido município. Parabéns a
todos vocês! aguardo retorno. grato: Alex Gonçalo

CONCLUÍDO

8 Rubens Quirino dos Santos 071-4F6-549D7 19/03/2019 CGM

Solicito os números das leis que instituiu a controladoria, bem
como a que define o organograma da Controladoria e criação
dos cargos. Caso existam, as leis que definem remuneração e

gratificações e adicionais.

CONCLUÍDO



9 José Francisco 18A-560-B4D39 19/03/2019 SDSDH

Boa tarde.

Me chamo José Francisco e sou aluno do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPE. Minha
pesquisa de mestrado consiste em estimar a geração de lixo
eletrônico nos bairros Maurício de Nassau e Universitário.

Gostaria de saber se vocês tem algum documento com
informações como: população, renda, número de domicílio,
entre outros, com relação a esses bairros? No IBGE só

encontrei essas informações para o município de Caruru, mas
preciso para esses dois bairros.

Desde já, agradeço a atenção dispensada. Aguardo o retorno.

Att,

José Francisco de Oliveira Neto

CONCLUÍDO

10 Dallas Ferraz E86-C69-AA2C8 19/03/2019 SESAU

Bom dia,
sou daqui de Caruaru, eu e um amigo iremos viajar a São

Paulo - SP no começo de maio. Como fica a situação de quem
vai para lá, em relação à febre amarela? É possível haver
vacinação antes da viagem? Se sim, que documentos

precisamos apresentar e em que endereço precisamos ir?

Obrigado pela atenção,
--

Dallas Ferraz,
Federal University of Pernambuco, Brazil

CONCLUÍDO



11 Leonardo Souza 219-8F8-59785 19/03/2019 SECOP
O que precisa para tirar o crachá? Para ambulantes. Pode ir na
prefeitura em qualquer dia para tirá-lo? Qual a idade mínima

para ter o crachá?
CONCLUÍDO

12 Nidia Paiva 2F2-FF3-2CA9D 19/03/2019 URB

Bom dia,
Para subsidiar um estudo de Avaliação Ambiental Preliminar
que estamos desenvolvendo em um imóvel em Caruaru,

gostaria de saber como é possível obter informações referentes
a processos de licenciamento que possam ter na área, como
Alvará de Funcionamento, Habite-se, Licença Ambiental, entre

outros.
Seguem informações referentes ao imóvel:

Endereço: Lote 11, Quadra H do Pólo de Desenvolvimento
Sustentável do Agreste, s/nº - Distrito
Industrial - Caruaru - PE – 55002971

Ou: RUA AMARO AMÂNCIO DE ARAÚJO, 755
Proprietário: VOTORANTIM CIMENTOS C/NE S/A e/ou

CIMENTO POTY DA PARAIBA S/A
CNPJ: 10.656.452/0043-39 e/ou 08.567.539/0006-43

Obrigada

CONCLUÍDO

13 Luciana Alves 05E-ED9-09F52 19/03/2019 SEFAZ

Bom dia
Como faço para solicitar alvará de localização tenho uma
empresa cadastrada neste município 33.726.472/0011-57

Luciana Alves

Dep. Legalização

CONCLUÍDO



14 RAIANE COSTA PORTELA DE
LIMA 568-CEF-FBCE4 27/03/2019 PGM

Bom dia.
Gostaria de saber qual foi, nos últimos 4 anos, o montante de
receita anual que ingressou no cofres do município de Caruaru,

em razão de processos judiciais.

CONCLUÍDO

15 LEE STHEFFANY SANTOS
VILA NOVA 18D-E30-8498E 29/03/2019 SEFAZ

Bom dia Prezados,

Venho solicitar informações referentes a quais documentos
devo apresentar para solicitar alteração do endereço na

inscrição municipal e consequentemente no Gissonline para
emissão de notas fiscais de serviço.

Outra dúvida, também gostaria de saber quais documentos são
necessários para que eu solicite a isenção do iptu novamente?
Pois a minha residência possui somente 50 metros quadrados
e nos anos anteriores eu tive a isenção, porém esse ano veio a

cobrança novamente.

CONCLUÍDO


