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NOME PROTOCOLO CANAL RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO

1 Johanys Müller 079-003-027A1 SITE 03/06/2019 FCTC

Bom dia!

Gostaria de saber de que horas o São João de Caruaru, especificamente no pátio Luiz Gonzaga, está
sendo encerrado.

Att,
Johanys Müller

CONCLUÍDO

2 Alisson Raniele C52-BA2-0BFB2 SITE 04/06/2019 SESP Quero saber quais as taxas da iluminação pública, e qual o motivo do último aumento. Pois eu pagava
22 ou 23 reais e nessa última fatura veio 36 reais. CONCLUÍDO

3 Raquel Alves 106-947-FC722 E-MAIL 04/06/2019 SEFAZ

BOM DIA!
GOSTARIA DE UMA INFORMAÇÃO, SOBRE ALVARÁ

APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSO PELA JUCEPE, A INSCRIÇÃO MUNICIPAL SERÁ
GERADA AUTOMATICAMENTE? COMO FAÇO PARA TER ACESSO AS TAXAS?

CONCLUÍDO

4 Fiscal 2RG CD4-C63-79163 E-MAIL 06/06/2019 SEFAZ

Bom dia!

Prazados qual o procedimento para emissão de notas fiscais ? preciso de orientação para
providenciar a senha de acesso ao sistema.

CONCLUÍDO

5 André Guedes 538-B5B-C9825 E-MAIL 07/06/2019 SEFAZ

Prezados.

Precisamos saber se há alguma filial cadastrada nesta prefeitura em nome do banco;

HSBC BANK BRASIL S.A

CNPJ BASE; 01.701.201

CONCLUÍDO



6 Helder Nicolau 14E-7A9-7CA93 SITE 10/06/2019 SDSDH

Olá, Bom dia.
Meu nome é Helder Nicolau, sou da cidade de Caruaru-PE, sou fã de você Raquel Lyra e lhe admiro

muito não só a senhora, e sim a família Lyra em um todo.

Eu como sou de Caruaru conheço a família desde de quando me conheço por gente, sempre minha
família falou bem e sempre admirou todos os Lyra. E com isso venho aqui fazer uma proposta a

vocês. Minha escola Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra que leva o nome do seu tio, está
participando da olimpíada nacional de foguetes (MobFog) que no qual batemos na fase regional 250
metros de alcance. E nos classificamos para a 2° fase da olimpiada (Jornada de Foguetes) que no
qual só são chamados para a etapa presencial as que se destacaram acima dos 100 metros na

regional que acontecerá; no estado do Rio de Janeiro, especificamente Barra do Pirai-RJ. (ainda não
se tem a data exata mas será entre outubro e novembro)

Estamos entre as melhores equipes do Brasil e a melhor do nosso estado, e estamos trabalhando
para trazer o Ouro pra casa e representar a Família Lyra e a nossa querida Caruaru.

Infelizmente estamos com um déficit de verbas para os gastos com as viagens, queria propor a
senhora de levar o nome dos Lyra para o Rio de Janeiro e homenagear toda a família Lyra colocando
o nome da nossa equipe de: Equipe Lyra. Isso é uma forma de contribuição com que a família já

proporcionou a nossa cidade.

Contamos muito com o apoio de vocês para que nos realizemos o nosso sonho, aguardo alguma
retorno, desde de já, agradeço por tudo e me desculpe pelo incomodo!

Para melhor entendimento irei colocar o regulamento e o site da olimpíada como anexo.

Site da olimpíada:
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=647&idcat=29&subcat=

Atenciosamente;

CONCLUÍDO

7 Dayane 5EB-DB6-E212D CHAT 13/06/2019 SDSDH Bom dia , por gentileza o calendário com os nomes dos inscritos sorteados do programa MINHA
CASA MINHA VIDA 2019 já saiu ? CONCLUÍDO

8 Josenilson Jerônimo
da Silva 24E-361-FFA82 SITE 14/06/2019 SDSDH Boa noite gostaria de saber quando vai ser a entrega do residencial próximo ao regional CONCLUÍDO



9
Maria Lucitania do

Nascimento
Fernandes

31E-E35-028A0 CHAT 19/06/2019 SEURB

Boa tarde. Gostaria de saber se tem previsão para calçar uma pequena parte da rua Eluzabete da
silva bairro jardim bia vista. Os moradores se juntaram e pagaram o calçamento da frente das casas.
Porém ficou uma parte sem calçar. essa rua é a principal onde passa o ônibus. Seria muito importante

se calçassem pois muita lama e poera. Grata. Aguardo resposta

EM ANDAMENTO

10 Maria Gilvânia
Bezerra 867-455-2754F CHAT 20/06/2019 SAD

Gostaria de saber se os atuais professores contratados que estão em atividade serão substituídos
pelos candidatos classificados pela nova seleção ou se eles ocuparão vagas em aberto, sem prejuízo

de distrato para aqueles que estão na ativa.
EM ANDAMENTO

11 Ester Rodrigues 0DB-287-11C21 SITE 30/06/2019 SDSDH Olá gostaria de saber qual a data do sorteio dos apartamentos do residencial proximo ao hospital
regional EM ANDAMENTO


