
RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - MAIO 2020

TIPO DE
PESSOA PROTOCOLO CANAL RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO DATA

RESPOSTA SITUAÇÃO

1 Pessoa Física -
Masculino 893-6A6-C32F2 E-MAIL 05/05/2020 CGM

Senhor(a) Prefeito(a),

Com base na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), solicito informação
se a Prefeitura possui algum plano de
contingenciamento da transmissão do
COVID-19, por pessoas, moradores de
grandes centros urbanos e que estão se
refugiando nas pequenas e médias

cidades do interior pernambucano. Caso
esta informação já esteja publicada no
Portal, favor informar o endereço on-line
para consulta. Solicito por fim que a
resposta ao meu pedido seja enviada

diretamente neste e-mail.

At.te;

(DADOS RESTRITOS)
Graduando em Gerontologia EACH-USP

14/05/2020 DEFERIDO

2 Pessoa Física -
Masculino 45E-097-08B71 SITE 08/05/2020 CGM

Boa Tarde!!

Sou contador e preciso fazer o
credenciamento de uma clinica

odontológica que abrimos aí em Caruaru-
PE para emissão de Notas Fiscais. Qual o
caminho a seguir? É necessário ter o

alvará da Clinica para fazer o
credenciamento?

11/05/2020 DEFERIDO



3 Pessoa Física -
Masculino FC7-950-5C179 SITE 09/05/2020 SMS

Bom dia.
Sou professor da Universidade Federal em
Caruaru e estou fazendo uma pesquisa de

apoio ao combate da COVID.
Gostaria de saber o número de leitos de
UTI disponíveis em Caruaru para o
combate da doença e quais são os

hospitais.

23/06/2020 DEFERIDO

4 Pessoa Física -
Feminino ADE-D1F-6D3B0 SITE 11/05/2020 GAB. DA

PREFEITA

Boa tarde!

Sou estudante da Asces-Unita, graduanda
do curso de Direito, orientanda do

Professor Luis Felipe A. Barbosa, e estou
confeccionando meu Artigo de Conclusão
de Curso, no qual realizo uma pesquisa
sobre o Programa Gabinete Digital,
implementado pelo vereador Daniel

Finizola, durante a gestão do Prefeito José
Queiroz.

Em entrevista, o vereador me repassou a
informação de que os dados sobre o
Gabinete Digital foram repassados à

equipe da atual gestão.

Desta forma, gostaria de ter acesso a tais
dados para que seja possível uma

pesquisa completa e detalhada sobre o
tema do meu Artigo de Conclusão de
Curso, como dito anteriormente.

25/05/2020 DEFERIDO

5 Pessoa Física -
Masculino A57-4A2-83069 SITE 12/05/2020 CGM Preciso tirar uma nota fiscal com urgência,

qual seria o procedimento? 14/05/2020 DEFERIDO

6 Pessoa Física -
Feminino 35A-666-4F053 SITE 13/05/2020 CGM

queria saber sobre o alvará de
funcionamento SIM pra pessoa física do
ano 2020, pra quando ficou a primeira
parcela. pois são divididas em duas

parcelas.

14/05/2020 DEFERIDO



7 Pessoa Física -
Feminino E67-817-06FA3 SITE 28/05/2020 CGM

CARUARU, 28/05/2020

SOLICITAÇÃO

minha mãe e (DADOS RESTRITOS),cpf
(DADOS RESTRITOS), estamos

precisando dos contra-cheque dela para
fazer a declaração IRPF, estamos tentando
o site -caruaru prev. E pede uma ''matricula

e senha'', não temos, gostaria que
enviasse o ( informe de rendimentos- ano

base 2019), ou onde devo ir para
conseguir os mesmo. já fomos na

( prefeitura-sede, caruaru-prev, e outros).
mais continua sem expediente motivo:

COVID-19
contato para min sou a filha dela : (DADOS

RESTRITOS).

obrigado.
saúde para todos

05/06/2020 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).

Considerando as disposições do Decreto Municipal nº. 052, de 11 de maio de 2020, a Prefeitura de Caruaru passou a utilizar o Sistema de Protocolo Eletrônico,
cujo endereço eletrônico é o https://caruaru.1doc.com.br/, a partir de 13 de maio de 2020, no qual a tramitação de pedidos de acesso à informação tem sido

realizada desde a implantação da Plataforma.

https://caruaru.1doc.com.br/

