
RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - JANEIRO 2020

TIPO DE
PESSOA PROTOCOLO CANAL RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO

1 Pessoa Física -
Masculino 765-977-7B83B E-MAIL 02/01/2020 URB/CGM

Prezadas(os),
Venho por meio desta mensagem renovar

as muitas solicitações ainda não
atendidas.

Peço por gentileza que verifiquem as
memórias dos demandas de solicitação de
acesso à informação pública pelo portal

para o cumprimento.
Na oportunidade destaco, dentre outras

informações solicitadas:
Plano Municipal de SANEAMENTO, já

solicitando em outros momentos.
Solicito:

Plano Diretor Atual (aprovado
recentemente).

Na data de 02/01/2020 tentei contato por
telefone (3701-1156) sem sucesso,
nenhuma das chamadas foi atendida.

Também não consegui acessar por meio
do site...

Atenciosamente,
(Dados restritos)

DEFERIDO

2 Pessoa Física -
Masculino F26-499-02B12 E-MAIL 02/01/2020 FCTC

Venho através do presente, solicitar cópia
do projeto que deu origem ao Patrimônio

Vivo do Município de Caruaru, ou
orientação sobre os

meios de como conseguir.

DEFERIDO



Atenciosamente,
(Dados restritos)

3 Pessoa Física -
Masculino EDC-76C-4F3C8 SITE 02/01/2020 CGM Boa tartde, gostaria de participar de uma

licita~çao p ara restador de Mao de obra DEFERIDO

4 Pessoa Física -
Masculino B91-F34-515A5 SITE 07/01/2020 SEFAZ

A empresa (Dados restritos), possui um
imóvel na cidade de Caruaru.

O imóvel fica localizado na (Dados
restritos).

Gostaria de saber se temo débitos de
IPTU, referente este imóvel, pois não

possuo a Inscrição Imobiliária do Imóvel
para fazer a consulta via Site.

Anexo estou encaminhando a Escritura.

DEFERIDO

5 Pessoa Física -
Feminino F6A-95C-7B303 SITE 09/01/2020 SEURB

Boa tarde. Quando será feito o calçamento
no Campo Novo Baixo, em Caruaru,

próximo a Sovaca. O local precisa urgente
de calçamento e iluminação.

DEFERIDO



6 Pessoa Física -
Masculino 34B-B45-DCB42 SITE 12/01/2020 URB/SEURB

Prezadas (os),
Venho por meio deste solicitar que sejam
enviados os documentos e informações já

solicitados anteriormente.
Ainda, não estou conseguindo acessar ao
acompanhamento de minhas demandas

pois a senha disponibilizada está
acusando como inválida.

Na oportunidade ressalto a urgência para a
disponibilidade de acesso a 02 (dois)

documentos, a saber:
- Plano Municipal de SANEAMENTO;

- Plano Diretor LEI COMPLEMENTAR Nº
072, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

Atenciosamente,
(Dados restritos)

DEFERIDO



7 Pessoa Física -
Masculino 5F0-6B9-513D3 E-MAIL 17/01/2020 DESTRA

Favor esclarecer qual a forma de
provimento do cargo público de Guardas
Municipais, conforme artigo 37,inc. II da
Constituição Federal e artigo 10 da Lei nº

13.022/2014. PRIORITÁRIA esta
informação para o processo de aquisição
de viaturas para as Guardas Municipais.

Além disso, solicito que seja enviado com
a brevidade que o caso requer as

seguintes informações:

1. Quadro atual do efetivo concursado
(nominal);

2. Fotos (efetivo, viaturas, sede) e outros
elementos que possam comprovar a

existência e atuação da Guarda Municipal
(site, mídia, publicações D.O.);
3. Telefone de contato da sede

administrativa da Guarda Municipal;
4. Nome e telefone de contato do
Comandante da Guarda Municipal;

5. Ultimo edital de concurso para Guarda
Municipal.

Solicito ainda que as informações acima
requeridas sejam encaminhadas para este

e-mail até as 17h do dia 20/01/2020,
IMPRETERIVELMENTE.

Qualquer dúvida no entendimento favor
entrar em contato nos telefones abaixo.

DEFERIDO



Caso o endereço de e-mail não seja da
pessoa responsável, solicito a gentileza e
encaminharem com a maior urgência

possível ao Prefeito(a).



8 Pessoa Jurídica DC4-5DF-DAD68 SITE 20/01/2020 SESAU

À
Secretaria de Saúde

Ref.: INFORMAÇÕES SOBRE
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE

CANABIDIOL
Prezados Senhores,

MYDSTEIN Produtos Para a Saúde Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJ 27.218.747/0001-77, com sede à
Estrada da Lagoinha, 501, bloco 2, Lagoa,

Vargem Grande Paulista - SP, CEP:
06.730-000, tel.: (48) 3364-8666, e-mail:
cbd@boselli.com.br; com o objetivo de
instruir um estudo que está sendo

desenvolvido para detalhar o mercado de
fármacos baseados em canabidiol (CBD)
no Brasil, vem solicitar informações e
dados das compras realizadas destes

medicamentos, nas suas várias
apresentações (cápsulas, solução oral
etc.), nos anos de 2018 e 2019, por essa

Administração.
Esta solicitação está fundamentada no

disposto pela Lei de Acesso à Informações
- Lei n° 12.527/2011.

Destaque-se, desde já, que o artigo 10, §
3º veda, de maneira expressa, a exigência

de qualquer tipo de motivação ou
justificativa para o pedido de informações

que são de interesse público.
Nesse sentido, pede o acesso às

informações referentes às compras de
produtos à base de canabidiol em 2018 e

em 2019, contendo, pelo menos:
a) Modalidade de licitação ou compra

direta;
b) Quantidades;

EM ANDAMENTO



c) Descrição do produto;
d) Fornecedor; e

e) Valores.
Sucessivamente, não sendo possível

responder a essas perguntas, pede a cópia
dos processos administrativos que

envolveram a aquisição de produtos à
base de canabidiol.
Pede, ainda, que as

informações/documentos sejam
encaminhadas para o e-mail

cbd@boselli.com.br. Ressalta-se que, de
acordo com o disposto art. 11 da Lei n°
12.527/2011, a informação deverá ser
prestada imediatamente ao requerente.
Não sendo possível a disponibilização da
informação de forma imediata, requer,

desde já, que seja justificado o
impedimento e apresentada a informação
no prazo de até 20 dias, nos termos do §
1º do artigo 11 da Lei nº 12.527/2011.

Certa de poder contar com a colaboração
dessa respeitada Administração,

antecipadamente agradece, aproveitando
para externar os votos do mais elevado

respeito.

(Dados restritos)



9 Pessoa Física -
Masculino 43D-653-59778 SITE 24/01/2020 COMDICA

Solicito as portarias de todos os atos de
pessoal referentes a nomeação e

exoneração de servidores vinculados ao
Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente - COMDICA, no
período de 2017 a 2019.

EM ANDAMENTO


