
 

 

RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - MARÇO 2020 

  TIPO DE PESSOA PROTOCOLO CANAL  RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

1 
Pessoa Física - 

Feminino 
F34-74C-15AF7 SITE 02/03/2020 SEFAZ 

Boa tarde, gostaria que me dessem informação sobre como 
emitir as guias do ISS Retido para o recolhimento do imposto, 

nossa empresa é de Porto Alegre e eventualmente toma 
serviços de algumas empresas do município de Caruaru. 

DEFERIDO 

2 
Pessoa Física - 

Feminino 
9AD-B17-3D168 SITE 02/03/2020 SEDUC 

Olá, tudo bem? Voltei de licença maternidade preciso trabalhar 
tenho uma bebê de 5 mês pago de Hotelzinho 350,00 pra que. 

Recebe um salário ficar muito pesado tou esperando uma 
resposta das vagas das creche e a previsão preciso urgente, 
preciso de uma resposta, moro no rendecial Xique-xique mais 
eu escrevi ela na creche do José Carlos de Oliveira preciso de 

resposta, fico aguardando. ? 

DEFERIDO 

3 
Pessoa Física - 

Masculino 
C74-4B5-096A0 SITE 10/03/2020 SEDUC 

1) Qual a quantidade de engenheiros, arquitetos e projetistas 
que são funcionários ou prestadores de serviços da Secretaria 

de Educação (SEDUC)? 2) Qual a quantidade de estagiários da 
Secretaria de Educação (SEDUC)? 3) Qual a quantidade de 

computadores na Secretaria de Educação (SEDUC) 4) Quais os 
softwares de linguagem CAD e BIM utilizados pela Secretaria de 

Educação (SEDUC)? 5) Qual a quantidade de licenças de 
softwares de linguagem CAD e BIM que a Secretaria de 

Educação (SEDUC) possui? 6) Qual software é utilizado para 
visualização de projetos em linguagem CAD e BIM na Secretaria 
de Educação (SEDUC)? 7) Qual software de linguagem CAD e 

BIM utilizado pela Secretaria de Educação (SEDUC) nos últimos 
05 (cinco) anos? 

EM ANDAMENTO  



 

 

4 
Pessoa Física - 

Masculino 
569-068-7CC80 SITE 10/03/2020 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, 
Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, Serviços Públicos e 
Planejamento, Orçamento e Gestão? 3) Qual a quantidade de 

computadores nas Secretarias de Administração, Governo, 
Saúde, Educação, Ordem Pública, Obras, Sustentabilidade e 
Desenvolvimento Rural, Serviços Públicos e Planejamento, 

Orçamento e Gestão? 4) Quais os softwares de linguagem CAD 
e BIM utilizados pela Prefeitura? 5) Qual a quantidade de 

licenças de softwares de linguagem CAD e BIM que a Prefeitura 
possui? 6) Qual software é utilizado para visualização de 
projetos em linguagem CAD e BIM na Prefeitura? 7) Qual 

software de linguagem CAD e BIM utilizado pela Prefeitura nos 
últimos 05 (cinco) anos? 

ARQUIVADO 
(DUPLICIDADE) 

5 
Pessoa Física - 

Feminino 
E68-110-06DB8 SITE 26/03/2020 CGM 

Boa tarde prezados, 
Preciso fazer a solicitação de uma inscrição municipal, 

entretanto, devido ao COVID-19 queria saber por qual meio está 
sendo aceito documentação para protocolo do pedido? E-mail? 

Sistema online? 
Preciso fazer este pedido com certa urgência. 

Aguardo retorno. 
Obrigada 

DEFERIDO 



 

 

6 
Pessoa Física - 

Masculino 
98D-FCC-E05E3 SITE 28/03/2020 CGM 

Considerando o Decreto Federal nº 10.282/2020, o Decreto 
Estadual nº 48.834/2020 e a Portaria Municipal nº 004/2020, 

verifica-se que os estabelecimentos comerciais que 
comercializam produtos do gênero alimentício podem funcionar 

mesmo diante das medidas temporárias adotadas para 
enfrentamento ao coronavírus, uma vez que exercem atividades 
essenciais, indispensáveis ao atendimento das necessidades da 

comunidade. 
 

Pois bem, as bombonieres são estabelecimentos comerciais 
que comercializam produtos do gênero alimentício, inclusive, 

muitas delas vendem água mineral, exercendo assim, atividade 
essencial, podendo manter, dessa maneira, seu funcionamento. 

 
Ocorre que, a Polícia solicitou o fechamento de uma 

bomboniere localiza nesse município, sob o pretexto de que não 
estaria autorizada a funcionar em virtude de Decreto Municipal, 
sem, no entanto, apresentar qualquer notificação, oportunidade 

que a bomboniere fechou, mesmo estando autorizada a 
funcionar, conforme denotam os Decretos e Portaria. 

 
A bomboniere que foi fechada sem qualquer motivo plausível e 

também não foi notificada, exerce atividade essencial, 
comercializando produtos do gênero alimentício, inclusive, 
comercializa água mineral, razão pela qual está autorizada 

legalmente a funcionar. 
 

Dessa forma, considerando os Decretos e a Portaria, a 
comercialização de produtos alimentícios e o exercício de 

atividade essencial, requer a confirmação, por parte do 
Município de Caruaru, da possibilidade de funcionamento da 

bomboniere. 
 

Nestes termos, 
pede deferimento. 

 
Caruaru/PE, 27 de março de 2020. 

 
(Dados restritos) 

DEFERIDO 

 

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) 


