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1 Pessoa Física -
Masculino 9D9-CA3-8E0C9 E-MAIL 03/02/2020 CGM

Olá, boa tarde. Queria o auxílio no acesso na íntegra, seja
por link ou o pdf, da lei municipal nº 4.025, de 04/12/2000,
em razão de não a ter encontrado nem na plataforma da
Prefeitura Municipal de Caruaru, nem em nenhuma outra.

Agredecido desde já, fico no aguardo.

DEFERIDO

2 Pessoa Física -
Masculino B67-3AC-3B675 TELEFONE 17/02/2020 SEURB

Faz uns quinze dias que vieram medir aqui a Trav José
Bernardino de Carvalho (chamada também de Rua Adolfo
Cavalcante). Eu quero saber se a rua foi contemplada com o

calçamento e quando será feito.

DEFERIDO

3 Pessoa Física -
Feminino 961-EA0-6B452 SITE 17/02/2020 SDSDH

Caros,
Tudo bem?

Meu nome é (Dados Restritos), sou repórter do UOL, e
estamos fazendo uma matéria sobre cartão reforma. O
governo do ex-presidente Michel Temer anunciou o

programa, porém, o cartão não avançou.
Vimos o anúncio de que em Caruaru, 150 famílias receberam
o benefício, porém, gostaria de confirmar se elas de fato

conseguiram ganhar o dinheiro e se conseguiram reforma a
casa. A prefeita Raquel Lyra participou da cerimônia em

Brasília com entrega simbólica do cartão para três
moradores da cidade: Luiz Santos da Silva, Maria do Socorro

da Silva Rosado e Valéria Ana da Silva. Conseguiria
conversar com alguém sobre isso?

Obrigada

EM
ANDAMENTO



4 Pessoa Física -
Masculino 193-F9B-284BD SITE 21/02/2020 SEFAZ

Boa tarde:

No caso do Município de Caruaru, o art. 29-A, III, da
CRFB/88 aduz que o total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos
os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 5% (cinco
por cento) relativo ao somatório da receita tributária e das

transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e
159, efetivamente realizado no exercício anterior.

Considerando o acima transcrito, indaga-se qual o valor que
será transferido para Câmara de Vereadores de Caruaru no
ano de 2020 e o percentual exato o valor representa nas

condições do Art. 29-A, III, CF/88.

Resumindo:

a) valor do orçamento da Câmara de Vereadores de Caruaru
em 2020.

b) o percentual que esse valor representa, considerando as
condições do Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

EM
ANDAMENTO



5 Pessoa Física -
Masculino D5A-671-02A7B SITE 21/02/2020 SEFAZ

Boa tarde:

No caso do Município de Caruaru, o art. 29-A, III, da
CRFB/88 aduz que o total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos
os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 5% (cinco
por cento) relativo ao somatório da receita tributária e das

transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e
159, efetivamente realizado no exercício anterior.

Considerando o acima transcrito, indaga-se qual o valor que
será transferido para Câmara de Vereadores de Caruaru no
ano de 2020 e o percentual exato o valor representa nas

condições do Art. 29-A, III, CF/88.

Resumindo:

a) valor do orçamento da Câmara de Vereadores de Caruaru
em 2020.

b) o percentual que esse valor representa, considerando as
condições do Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

ARQUIVADO
(DUPLICIDADE)



6 Pessoa Física -
Feminino 022-82B-CBAA9 SITE 27/02/2020 PGM

Tendo sido aprovada no concurso de Procurador do
Município de Caruaru, solicito a informação acerca de

quantos cargos efetivos vagos há, atualmente, de Procurador
do Município, tendo em vista que na transparência constam
apenas o nome de 08 (oito) procuradores exercendo cargo

efetivo.

Solicito, ainda, informações acerca de situação atual dos
demais cargos que haviam sido criados pela lei

complementar que instituiu a carreira.

EM
ANDAMENTO

7 Pessoa Física -
Feminino 2CE-2E0-7336A SITE 27/02/2020 SESP

Por favor, gostaria do detalhamento das despesas de
iluminação pública do ano de 2013 à 2019, para o meu TCC

da faculdade ASCES.
DEFERIDO



8 Pessoa Física -
Masculino D77-B0D-39FE0 SITE 28/02/2020 SAD

Com base na Lei de Acesso à informação, que prevê prazo
de 20 dias para a resposta, peço-lhes que informem: 1) Qual
a quantidade de engenheiros, arquitetos e projetistas que

são funcionários ou prestadores de serviços da Prefeitura? 2)
Qual a quantidade de estagiários das Secretarias de

Administração, Governo, Saúde, Educação, Ordem Pública,
Obras, Serviços Públicos, Sustentabilidade e

Desenvolvimento Rural, Planejamento, Orçamento e
Gestão? 3) Qual a quantidade de computadores nas

Secretarias de Administração, Governo, Saúde, Educação,
Ordem Pública, Obras, Serviços Públicos, Sustentabilidade e

Desenvolvimento Rural, Planejamento, Orçamento e
Gestão? 4) Quais os softwares de linguagem CAD e BIM
utilizados pelas Secretarias de Administração, Governo,

Saúde, Educação, Ordem Pública, Obras, Serviços Públicos,
Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, Planejamento,
Orçamento e Gestão? 5) Qual a quantidade de licenças de
softwares de linguagem CAD e BIM que as Secretarias de
Administração, Governo, Saúde, Educação, Ordem Pública,

Obras, Serviços Públicos, Sustentabilidade e
Desenvolvimento Rural, Planejamento, Orçamento e Gestão
possuem? 6) Qual software é utilizado para visualização de

projetos em linguagem CAD e BIM nas Secretarias de
Administração, Governo, Saúde, Educação, Ordem Pública,

Obras, Serviços Públicos, Sustentabilidade e
Desenvolvimento Rural, Planejamento, Orçamento e

Gestão? 7) Qual software de linguagem CAD e BIM utilizado
pelas Secretarias de Administração, Governo, Saúde,
Educação, Ordem Pública, Obras, Serviços Públicos,

Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, Planejamento,
Orçamento e Gestão nos últimos 05 (cinco) anos?

EM
ANDAMENTO

Os dados pessoais foram restritos nesta publicação, conforme os termos do art. 31, I, da Lei Federal nº. 12.527/2011 c/c Lei Federal nº. 13.853/2019 - Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD)


