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Kelvin Ribeiro

De: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>

Enviado em: terça-feira, 24 de setembro de 2019 16:53

Para: camara@camarasjc.sp.gov.br; expediente@camarasjc.sp.gov.br

Cc: Juliana Daniela De Siqueira

Assunto: Solicitação de poda de árvores.

Anexos: Oficio 6201.pdf; Requerimento 2939-2019.pdf

Prezados senhores, boa tarde! 

Recebemos a solicitação de poda de arvore constante no Ofício 6201 pelos requerimentos 2939 e 2940/2019 e 

requerimento 3070/2019 recebido em 23/09/2019, registrado sob protocolo nº 251853540. 

Conforme informamos anteriormente, ratificamos que desde 22/05/2017 o processo de solicitação desse serviço foi 

alterado. Desse modo, o pedido deverá ser efetuado através do canal da Agência Virtual 

(https://www.edponline.com.br). Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato com a nossa Central de 

Atendimento 0800 - 723 4321.  

 
Colocamos à disposição a analista EDP Juliana Daniela de Siqueira pelo celular 011  9 7479 - 3753. 

 

 

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 

Site: https://www.edponline.com.br 

  

Atenciosamente, 

 

Claudilena de Luna. 

  

 

 

 
 

 
 

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.  

Identificador: 370032003500370037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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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.  

Identificador: 370032003500370037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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