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1 Cícero Vicente FCC-C06-F442A 01/08/2019 SEURB

Gostaria de saber se a Rua Turquia , no
bairro São João da Escócia, está incluída em
algum cronograma de calçamento e se tem
alguma pravisão de quando isso será feito.

CONCLUÍDO

2 GIBBSON ANDRADE 24C-BAF-38821 05/08/2019 SAD

Ao Sistema de Informação ao Cidadão
Eletrônico-e-SIC

Solicito com fulcro na Lei Federal nº.
12.527/2011, artigo 11, § 1º, cópias em

formato digital dos contratos administrativos
temporários por excepcional interesse
público do ex-servidor municipal, o Sr.
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS,

inscrito no CPF sob o nº. 010.503.664-17, na
função de Motorista I.

As informações requeridas podem ser
enviadas para o e-mail:
gibbson.adv@gmail.com.

CONCLUÍDO



3 Tássia de Souza Cruz 915-900-32085 06/08/2019 CGM

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.

CONCLUÍDO

4 João Victor 41E-1E1-60E67 07/08/2019 SDSDH

Respaldado na Lei Nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, que regulamenta o

acesso à informação, solicito informações
sobre custeio do poder público de Caruaru
referente a patrocínio ao evento denominado

"AMIGOS DE FALCÃO X AMIGOS DE
ARAÚJO" que foi realizado no dia 04 de

agosto de 2019, na QUADRA
POLIESPORTIVA DO SESC CARUARU,

onde constava nas imagens de propaganda e
nas camisa dos jogadores o simbolo da

Prefeitura de Caruaru.
Sem mais, agradeço pela atenção e aguardo

retorno.

CONCLUÍDO

5 Maria Hellena 7B2-CE7-E005F 09/08/2019 SDSDH

Boa noite
Gostaria de saber quando sairá o resultado
do sorteio dos apartamentos no residencial
radialista torres em Caruaru aguardo anciosa

por esse casa
Agradeço a resposta

CONCLUÍDO



6 Abdias Pinheiro da Silva
Filho 79A-B8E-FB673 12/08/2019 SAD

Olá,
Estou necessitando de uma certidão de

tempo de serviço, da prefeitura municipal de
Caruaru, para efeito de aposentadoria.

Trabalhei no governo do prefeito Anastácio
Rodrigues, na secretaria de obra, não sei os
anos, pois foi contrato, e depois no governo
do prefeito João Lyra Filho, com carteira

assinada de 25 de abril de 1974 a 12 de abril
de 1976, na secretaria de Administração.

solicito cordialmente,
Abdias Pinheiro da Silva Filho

CONCLUÍDO

7 Edvaldo Silva 502-5F4-0B837 23/08/2019 SEFAZ

Venho solicitar a relação de documentos
para BAIXAR a empresa GFP TEXTIL,

conforme certidão em anexo.

Devido ao nosso escritório ser localizado em
Recife, gostaríamos de levar a

documentação correta.

Desde já agradeço e fico no aguardo.

CONCLUÍDO

8 Christiane Xavier 22F-284-258D0 29/08/2019 SEFAZ

Boa tarde !,

precisamos de ajuda para retirar guia de
recolhimento do ISS, pode nos ajudar ?.

Atenciosamente e no aguardo,

EM ANDAMENTO


