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PORTARI/V N* 005/17

'suspende os trabalhos legislativos em dia que especifica".

CARLOS MATEUS SOMES SARCEZ, Presidente da Câmara Municipal de 
Quelu2 , Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1 ” - Fica suspensas as atividades da Câmara Municipal de Queluz 
no dia 09 de Fevereiro (quinta-feira) das 8:00 h ás 14:00h por motivo de 
corte de energia elétrica para manutenção - conforme comunicado da 
empresa ELEKTRO (cópia anexa).

Artigo 2** - As atividade deverão ser restabelecidas na casa legislativa 
apenas no dia 10/02/2017.

Artigo: 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Queluz, 06 de Fevepéíro de 2017.

CARLOS MATCjpS SOMES SARCEZ 
Presidente

Publicada e registrada nesta Secretaria. Data Supra.

Rosânrcla de Souza Malta 
Secretária Administrativa
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AVISO DE MANUTENÇÃO 
PROGRAMADA NA REDE ELÉTRICA

Caro(a) cliente

Periodicamente, a Elektro realiza manutenções no sistema elétrico para a 
melhoria do fornecimento de energia elétrica. Para que os nossos eletricistas 
façam esse trabalho com segurança, é necessário que o fornecimento de energia 
elétrica seja interrompido.

Se os serviços programados forem concluídos antes do prazo informado, o retorno 
da energia elétrica poderá ser antecipado.

Opte por receber estes comunicados por e-mail. SMS ou mensagem telefônica É 
mais praticidade, comodidade e segurança pra você. Evite extravios e contribua 
com 0 meio ambiente.
Cadastre-se em http://aaencia.elektro.com.br e acesse o serviço Cadastro Ligado 
ou ligue 0800 701 0102,

Excepcionalmente, esta programação poderá ser alterada ou cancelada sem 
aviso prévio.

Atenciosamente,
Elektro Eletricidade e Serviços S.A, Liqada

Pelo 0800 701 01 02
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala - 0800 701 01 55 

Pelo www.elektro.com.br e aproveite para conferir o endereço do 
Atendimento ao Cliente de sua Cidade

http://aaencia.elektro.com.br
http://www.elektro.com.br

