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Luciano de Freitas Pereira

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

Enviado em: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 11:09

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

Assunto: RES: Oficio no 9823-EXP  - Requerimento 4038/2018, Requerimento 

4051/2018 e Requerimento 4052/2018. Retificando - nossa Agência Virtual  

https://www.edponline.com.br

  

  

De: Grandes Clientes  

Enviada em: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 10:44 

Para: 'expediente@camarasjc.sp.gov.br' <expediente@camarasjc.sp.gov.br>; 'camara@camarasjc.sp.gov.br' 

<camara@camarasjc.sp.gov.br> 

Assunto: ENC: Oficio no 9823-EXP - CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DOS CAMPOS - Requerimento 4038/2018, 

Requerimento 4051/2018 e Requerimento 4052/2018.  

  

Prezado Cliente, bom dia! 

  

Recebemos à solicitação de poda de árvores e reclamação de queda de energia, constante nos 

Requerimentos 4038/2018, 4051/2018 e 4052/2018, encaminhado pelo Oficio no 9823-EXP, recebido em 

20/12/2018, registrada sob o protocolo de atendimento nº 243276012. 

  

Ratificamos que para esse tipo serviço, para todas as solicitaçções de poda de árvores, disponibilizamos a 

nossa Agência Virtual (https://www.edponline.com.br, afim de mantermos agilidade na resposta e o 

atendimento adequado. 

  

Referendo-nos a análise para quedas de energia, será necessário informar o dia e horário da ocorrência. 

  

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. 

 

 

 

 

Identificador: 330038003500320037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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De: Grandes Clientes  

Enviada em: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 10:15 

Para: 'expediente@camarasjc.sp.gov.br' <expediente@camarasjc.sp.gov.br>; 'camara@camarasjc.sp.gov.br' 

<camara@camarasjc.sp.gov.br> 

Assunto: Oficio no 9823-EXP - CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DOS CAMPOS - Requerimento 4032/2018 

  

Prezado Cliente, bom dia! 

  

Atendendo à solicitação de verificação de condição de poste constante no Requerimento 4032/2018 

encaminhado pelo Oficio no 9823-EXP, recebido em 20/12/2018, registrada sob o protocolo de atendimento 

nº 243275024. 

  

Informamos que a solicitação foi direcionada para as devidas tratativas internas, portanto estamos 

aguardando o retorno da área responsável para a resposta a solicitação feita. Gentileza aguardar.  

  

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.  

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  

Identificador: 330038003500320037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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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: 330038003500320037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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