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EDITAL DE CONVOCACÂO OE,C,UDIÊNCIA PÚBLICA

OBIETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇAO/REPARO NA REDE DE ENERGIA E INTERNET

- Considerando o que dispõe a Resolução no 003/2.012 da Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra,/SP:

- Considerando que são inúmeras as queixas quanto ao serviço de instalação e reparo nas redes de energia e
intemet:

- Considerando que dentre as queixas, estâo a sujeira e restos de fios deixados nos locais de serviço, assim como
os danos causados às demais empresas que atuam no mesmo setor, com o corte de fios e cabos;

- Considerando que muitos cabos e fios são deixados pendurados, colocando em risco a integridade fisica e a vida
dos cidadãos:

- Considerando a necessidade de se discutir a execução dos serviços prestados pelas apontadas empresas de
energia e internet, junto à população e autoridades competentes:

- Considerando o requisito da relevância da audiência públíca, a qual é traduzida pela presença do interesse
público coletivo de reconhecida importância;

- Considerando o pedido feito por todos os Vereadores, para que seja realizada a presente audiência pública:

CONVOCO, nos termos da Resolução n'03112 desta Casa de Leis, atendendo à solicitação de todos os
Vereadores, pelo presente Edital, AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 2l de Serembro de 2.022 (Quarta
- Feira). a partir das l9:00 hs. no recinto da Câmara Municipal.

Oficie-se, convidando a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, na pessoa do Digníssimo Prefeito: os
Secretários Municipais responsáveis pelas pastas relacionadas com a matériai a CPFL - Companhia Piratininga
de Força e Lu4 a empresa de internet Alginet; a empresa JR Fiber Intemet; a empresa Objeto Conectai a empresa
Ipnet Telecom; â empresa AR Fiber Provedor; o Digníssimo Delegado de Policia de Araçoiaba da Senal a
Associação Comercial; o responsável pelo destacamento da Polícia Militar; a Guarda Civil Municipal: as
Associações de Bairro; e demais setores relacionados.

A cópia deste Edital deverá ser anexada a todos os oficios expedidos, assim como no átrio e site desta Casa de
Leis.

Divulgue-se o presente Edital no site da Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra.

Publique-se em Jomal de circulação no Município.

Àreçoiaba dr Serra, 2 to de 2.022.
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