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Departamento Legislativo <legislativo@camarapinda.sp.gov.br> 

Fwd: Ofício 322-2018 - DL -mms 
2 mensagens 

Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br> 	 22 de outubro de 2018 15:57 
Para: Departamento Legislativo <legislativo@camarapinda.sp.gov.br> 

	Forwarded message 	 
From: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbrcom.br> 
Date: qui, 18 de out de 2018 às 10:33 
Subject: RES: Ofício 322-2018 - DL -mms 
To: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br  <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>, 
gabinete@camarapinda.sp.gov.br  <gabinete@camarapinda.sp.gov.br>, felipecesar@camarapinda.sp.gov.br  
<felipecesar@camarapinda.sp.gov.br>, gislene@camarapinda.sp.gov.br  <gislene@camarapinda.sp.gov.br>, 
janiolerario@camarapinda.sp.gov.br  <janiolerario@camarapinda.sp.gov.br>, professorosvaldo@camarapinda. 
sp.gov.br  <professorosvaldo@camarapindasp.gov.br>, jorgedafarmacia@camarapinda.sp.gov.br  
<jorgedafarmacia@camarapinda.sp.gov.br>, rafaelgoffi@camarapinda.sp.gov.br  <rafaelgoffi@camarapindasp. 
gov.br>, renatocebola@camarapinda.sp.gov.br  <renatocebola@camarapindasp.gov.br>, 
roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br  <roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br>, 
ronaldopipas@camarapinda.sp.gov.br  <ronaldopipas@camarapinda.sp.gov.br>, 
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br  <toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br> 

Prezado(a)s, bom dia 

A EDP informa que, a gestão da iluminação pública em Pindamonhangaba é de responsabilidade da Prefeitura. A 
Distribuidora esclarece que o valor da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) é definido pela 
Prefeitura, por meio de legislação específica, cabendo à Concessionária os serviços de arrecadação na fatura de 
energia e repasse dos valores ao município. 

A revogação da cobrança da CIP depende de alteração da legislação vigente, por parte da Prefeitura. 

Protocolo de atendimento n° 240626698 

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nos 
comunicação. Será uma satisfação atendê-lo! 

Atenciosamente, 

Douglas Almeida Dias 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 

0000002728 - 2018 22/10/2018 5:52:26 PM 

Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRAO 

Assunto: Resposta ao Requerimento 

1111111111111111111111111 

IMPORTANTE: Atualize o seu cadastro de e-mail e telefone, através dos nossos 
canais de Relacionamento. 

Call Center: 0800 723 4321 

E-mail:grandesclientes@edpbr.com.br  
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Centra! de Atendimento  0800 723 4321 egunda a Sexta-feira dast 8:00 as 18:00 

Consulta de 
Serviços 

Bandeiras 
Tarifárias 

Segunda via 
de Fatura 

Fatura 
Eletrônica 

Normas e 	Acerto 
Manuais 	Cadastral 

Poder Púbilic 
grandes Clientes 
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Site:  https://www.edponline.com.br  

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: 

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, 

copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o 

remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema. 

CONFIDENTIALITY NOTICE: 

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, 

saved or distributed, under the terms of current legislation. 

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this 

error, by email, and delete this message from your device. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, 

guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el 

error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo. 
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Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br> 	 22 de outubro de 2018 15:57 
Para: Departamento Legislativo <legislativo@camarapinda.sp.gov.br> 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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