
RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - NOVEMBRO 2019

NOME TIPO DE PESSOA PROTOCOLO RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO

1 Renato PESSOA FÍSICA -
MASCULINO

F32-B9D-A457E
(duplicidade) 06/11/2019 SEFAZ

Boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar maiores
esclarecimentos sobre a regularização de
algumas empresas instaladas no município

de Caruaru.

O sistema para a emissão de CNDs
municipais, sempre mostra uma mensagem
de erro, por uma possível irregularidade ou

não.

Existe um meio, que não seja presencial,
para a tratativa de uma possível pendência

no portal do contribuinte?

Ciente do apoio e colaboração de todos,
agradeço desde já!

INDEFERIDO POR
DUPLICIDADE

2 Juliana PESSOA FÍSICA -
FEMININO E54-633-B97CB 08/11/2019 CGM SERIA POSSÍVEL A DISPONIBILIDADE DA

CARTILHA DA OUVIDORIA DEFERIDO



3 Fernando PESSOA FÍSICA -
MASCULINO C05-9B6-9D6FA 11/11/2019 SEFAZ

Como é possível recolher o o ISS de uma
obra não cadastrada no município sem o

desconto de 50%. O sistema não abre opção
para o 7.02 e 7.05.

DEFERIDO

4 Stephani PESSOA FÍSICA -
FEMININO 5EA-138-D9079 14/11/2019 FCTC

Vi que a biblioteca Municipal está fechada
desde 2016, soube (em julho deste ano) que
a prefeitura tem a intenção de reabrir no

prédio do antigo Lactário, porém
recentemente estive no local, conversei com
os funcionários e ninguém sabe de nenhuma

informação sobre isso, nem tão pouco
receberam nada do acervo ainda. Isso vai
realmente acontecer? Será no prédio do
Lactário mesmo? Tem uma data prevista?

DEFERIDO

5 Janderson Moury PESSOA FÍSICA -
MASCULINO 2EB-08D-C586D 26/11/2019 PROCON

Boa noite!

Foi realizado , pelo que consta no sistema de
vocês, até o último dia 22 de novembro de
2019 ( sexta passada ) o mutirão visando

negociação de dívidas, correto?

Esse prazo se estendeu ou de fato
encerrou?

Outra dúvida.

Possuo algumas pendências ( duas em
bancos e uma outra referente à uma

graduação que cursei e deixei parcelas
pendentes. )

Como posso resolver essa situação, tendo
em vista que preciso comorovar esses

débitos para poder solicitar uma negociação?

EM ANDAMENTO



6 Sandro Vila Nova PESSOA FÍSICA -
MASCULINO B6D-3C1-41451 26/11/2019 URB

Equipe da Ouvidoria,
Solicita-se acesso às informações relativas à
revisão do Plano Diretor de Caruaru (LC
005/2004), com pedido de apreciação em
caráter de urgência em função da reunião
marcada para o dia 29 de novembro de

2019, na ACIC.
As informações solicitadas consistem em
todo o material até agora registrado pelos

órgãos competentes (Secretaria de
Administração, Secretaria de Planejamento,
Autarquia de Urbanismo e Meio Ambiente)
por ocasião da realização de oficinas com
participação social, na área urbana e no

campo, em que foram colhidas pela gestão
intervenções mediante registro e

sistematização em atas de presença, áudio e
vídeo.

A título de sugestão para as equipes de
tecnologia da informação e comunicação, a
minuta do Projeto de Lei Complementar e
seus anexos (os arquivos de mapas em

formato CAD, DWG ou outro equivalente, ou
PDF, bem como planilhas em formato XLS

ou outro equivalente), podem ser
disponibilizada pela rede mundial de
computadores por meio de "links" nas

denominadas Carta de Serviço da SEPLAG
e da URB, no portal da Prefeitura de

Caruaru, ou no portal da Transparência do
Município de Caruaru.

Em sendo possível, a gestão também pode
inserir em mídia (CD ou DVD) ou mesmo
imprimir tais informações a fim de serem
entregues pessoalmente aos cidadãos
interessados e às representações de

associações e/ou organizações da sociedade
civil (APODEC, ACACE, ASSC etc.) que tem

em seus objetivos defender interesses

EM ANDAMENTO



correlatos, colaborando a cidadania com a
gestão da municipalidade para que, o mais
breve possível, um PLC mais legítimo e
democrático texto possa ser enviado ao
Legislativo, a fim de que essa revisão

chegue ao melhor termo.
Pessoalmente, compromete-se o requerente
a comparecer ao órgão competente para

receber as informações solicitadas portando
"pendrive" onde as informações solicitadas

poderão ser inseridas.
Fundamentos: Lei Municipal nº 5.282, de 20

de junho de 2013, observadas as
disposições do art. 120, §1º, da Lei Orgânica
de Caruaru, bem como o disposto no art. 4º,
III, a, e §3º da Lei Federal nº 10.257, de 10

de julho de 2001.
Termos em que pede e espera deferimento,

em caráter de URGÊNCIA.

7 Aline Araujo Silva PESSOA FÍSICA -
FEMININO 002-0B0-2159C 27/11/2019 SEDEEC/SESP

Boa tarde, sou mestranda em economia pela
Universidade Federal de Pernambuco,

campus Caruaru, gostaria de saber qual o
procedimento para solicitar alguns dados
referentes a vendas (ou aquecimento das

vendas) no comércio de Caruaru e nas feiras
(parque 18 de maio) nos últimos meses e,
caso tenha disponibilidade dos mesmos
dados para esse período no ano passado.
Os dados são para um boletim econômico e

também para minha dissertação.

INDEFERIDO



8 Aline Araujo Silva PESSOA FÍSICA -
FEMININO 1F3-DBE-8A2D8 27/11/2019 SEDEEC/SESP

Boa tarde, sou mestranda em economia pela
Universidade Federal de Pernambuco,

campus Caruaru, gostaria de saber qual o
procedimento para solicitar alguns dados
referentes a vendas (ou aquecimento das

vendas) no comércio de Caruaru e nas feiras
(parque 18 de maio) nos últimos meses e,
caso tenha disponibilidade dos mesmos
dados para esse período no ano passado.
Os dados são para um boletim econômico e

também para minha dissertação.

INDEFERIDO POR
DUPLICIDADE

9 Oscar Mariano da
Silva Neto

PESSOA FÍSICA -
MASCULINO D04-374-8CEB1 29/11/2019 URB

Solicitamos acesso às informações relativas
a todo o material reunido por ocasião das
oficinas e audiências públicas relativas à

revisão do Plano Diretor (Lei Complementar
nº 05/2004), uma vez que não há a

disponibilidade desses dados, notadamente,
a minuta do Projeto de Lei Complementar e
seus anexos, os registros e sistematização

de todas as reuniões realizadas com
participação social (atas com assinaturas e

propostas dirigidas por cidadãos
participantes), bem como mapas (em formato
CAD ou PDF) de zoneamento e tabelas de

parâmetros urbanísticos.

Tal solicitação requer apreciação em regime
de URGÊNCIA, em função de se tratar de
material necessário à análise dos munícipes
antes da reunião que está marcada para o

dia 29 de novembro de 2019.

Comprometem-se as/os requerentes a
comparecerem ao órgão competente a fim
de receber em versão impressa ou em mídia
(CD ou DVD), inclusive levando meio físico
(pendrive) para obtenção do requerido.

EM ANDAMENTO



A título de sugestão para as equipes de
tecnologia da informação e comunicação:
Pode-se disponibilizar estes arquivos pela
rede mundial de computadores, abrindo-se
no portal da Prefeitura (na carta de serviços
da URB ou da SEPLAG), ou na página de

Transparência, um repositório com "links" de
acesso aos arquivos, e campos para

intervenção da população (apresentação de
propostas), de modo a cumprir a legislação

em vigor.

Termos em que pedem e esperam o
deferimento, reiterando o caráter de

URGÊNCIA.

Atenciosamente, Associação dos Moradores
do bairro Nina Liberato

10 Sandro Vila Nova e
outros

PESSOA FÍSICA -
MASCULINO 1FC-482-C0DC7 29/11/2019 URB

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A)
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO DE
CARUARU, ESTADO PERNAMBUCO

OS CIDADÃOS E CIDADÃS, abaixo
assinados e identificados, solicitam acesso
às informações relativas à revisão do Plano
Diretor de Caruaru (Lei Complementar nº
005/2004), em função do "Fórum de

Validação", agendado para esta data no
auditório da Associação Comercial e
Empresarial de Caruaru - ACIC.

As informações solicitadas consistem em
todo o material até agora registrado pelos

órgãos competentes (Secretaria de Governo,
Secretaria de Planejamento, Autarquia de

Urbanismo e Meio Ambiente) por ocasião da
realização de oficinas com participação

social, na área urbana e no campo, em que
foram colhidas pela gestão intervenções

mediante registro e sistematização em atas

EM ANDAMENTO



de presença, áudio e vídeo.
Os pricipais documentos solicitados neste

momento consistem na minuta do Projeto de
Lei Complementar e seus anexos (os

arquivos de mapas em formato CAD, DWG
ou outro equivalente, ou PDF, bem como

planilhas em formato XLS ou outro
equivalente), podem ser disponibilizada pela
rede mundial de computadores por meio de
"links" nas denominadas Carta de Serviço da
SEPLAG e da URB, no portal da Prefeitura
de Caruaru, ou no portal da Transparência
do Município de Caruaru, ou entregues em

mídia física (CD ou DVD), ou mesmo
impressos, pessoalmente aos requerentes e

interessados, bem como remetidos às
representações de associações de

moradores e/ou organizações da sociedade
civil (APODEC, ACACE, ASSC etc.) que tem

seus objetivos de defender interesses
correlatos, colaborando a cidadania com a
gestão da municipalidade para que, o mais
breve possível, um processo mais legítimo e

democrático, antes do Projeto de Lei
Complementar ser enviado ao Legislativo, a
fm de que esta revisão do Plano Diretor

chegue ao melhor termo.
Fundamentos: Lei Municipal nº 5.282, de 20

de junho de 2013, observadas as
disposições do art. 120, §1º, da Lei Orgânica
de Caruaru, bem como o disposto no art. 4º,
III, a, e §3º da Lei Federal nº 10.257, de julho

de 2001.

Termos em que pedem e aguardam
deferimentos,

Caruaru/PE, 29 de novembro de 2019.



11 Régis Ramon Silva
Oliveira

PESSOA FÍSICA -
MASCULINO 4E0-FBB-65F70 30/11/2019 CGM

Venho através deste, saber como posso
atráves de serviços online como posso fazer
a solicitação para calçar a rua 84 do bairro
Morada Nova, agradeço a atenção desde já

DEFERIDO


