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APRESENTAÇAO

A Comissão Especial de lnquérito instaurada em face da Elektro Redes

S.A. foi criada no dia 14 de dezembro de 2021, através do Requerimento no 90

de 2021 , de autoria do Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira.

A propositura teve por objetivo apurar possíveis irregularidades quanto a

ligaçÕes de padrão de luz em imóveis não regulares.

O requerimento encontrou amparo legal e obedeceu a todos os preceitos

regimentais, tendo sido escolhidos para integrarem a comissão os Vereadores:

Eliomar da Silva Oliveira, Fernando Rachas Ribeiro, Gilberto Tadeu de Freitas,

José Correia da Silva Neto, Marco Antônio Ribeiro Santos, Nilber Rosemberg

Ladeia de Souza e Doriedson Antônio da Silva Freitas.

Desde o primeiro momento as reuniões foram realizadas com agentes do

Poder Executivo, representantes da empresa fornecedora do serviço de energia

elétrica e proprietários de empresas que vendem poste de energia elétrica, a fim

de verificar possíveis irregularidades na instalação e fornecimento de energia

elétrica no município.
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A cidade de Mairiporã possui uma área de 320,697 km'?

Constituição da Comissão Especial de lnquérito

A Comissão Especial de lnquérito foi constituída a partir do Requerimento

no 90 de 2021 , autuada sob o Processo C lvl no 1.787, de 14 de dezembro de

2021 e composta com os seguintes membros: Presidente: Vereador Eliomar da

Silva Oliverra, Relator: Vereador Fernando Rachas Ribeiro; Membros:

Vereadores Doriedson Antônio da Silva Freitas, Gilberto Tadeu de Freitas, José

Correia da Silva Neto, Marco Antônio Ribeiro Santos e Nilber Rosemberg Ladeia

de Souza, pelo prazo de 90 dias, visando apurar possíveis irregularidades quanto

a ligaçÕes de padrão de luz em imóveis não regulares.

A partir desta data deu-se início à contagem de tempo de funcionamento

da referida comissáo, cujo encerramento se daria em 11 de junho de 2022, tendo

sido esse prazo prorrogado até 30 de junho de 2022.

Foram juntados aos autos cópias do IVPSP - Ministério Público do Estado

de São Paulo, imagens de padróes instalados em áreas irregulares, o Decreto

n' 8.840/2019, cartões de empresa que realizam venda de padrão de luz, cópias

de documentos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e depoimentos das

partes envolvidas.
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RELATOS DAS REUNIÕes e oeporMENTos

1'Reunião

A primeira reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao

Processo CM no '1 .787, de 1411212021 Íoi realizada no dia 02 de fevereiro de

2021, ocasião em que os membros se reuniram para início dos trabalhos, tendo

o vereador presidente feito uma breve leitura do requerimento que motivou

instauraÇão da CEl.

Foi apresentado também o inquérito civil encaminhado pelo Ministério

Público, sugerindo-se a necessidade da oitiva dos secretários municipais que

tenham pertinência com a matéria.

O Presidente, Vereador Eliomar da Silva Oliveira conclui, portanto, que o

objetivo central desta CEI é apurar ligaçÕes irregulares em áreas sem a devida

documentação no registro de imóveis, da prefeitura e/ou que estejam em

desacordo com as leis ambientais. Por fim, propÕe como vai funcionar a CEl,

quem eles devem ouvir, convocar etc (ata às fls. 28 e 29).

2'Reunião

Na segunda reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao

Processo CM no 1 .787, de 1411212021 , realizada no dia 10 de fevereiro de 2022,

foi colhido o depoimento do Sr. JOSE EDUARDO VICTORINO, Secretário

Municipal do Meio Ambiente, o qual foi questionado e apresentou as seguintes

informaçÕes relevantes, abaixo elencadas:

Que tem conhecimento que a Elektro fez extensão de rede e padrÕes de

luz dentro dos Parques ltapetinga e ltaberaba após o ano de 2010 e que teve

ligação feita pela Elektro após a data da reunião com a PromotorÍa Pública. Desta

forma, a Elekúo está descumprindo determinaçáo do Ministério Público.

lnformou que quando a Secretaria do lVleio Ambiente identificava novas ligações

em locais irregulares, notificavam o senhor [Vilton Pontes e agora o gestor da
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3'Reunião

Tercerra reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao

Processo CM no 1.787, de 1411212021 , a qual estava prevista para ser realizada

no dia 17 de fevereiro de 2022, enlrelanto foi prejudicada, em virtude da ausência

do Sr. Vanir Pedro de Resende, uma vez que o mesmo não compareceu. O

presidente deu por encerrada a presente reuniáo. (ata à fl. 50).

4" Reunião

Quarta reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao

Processo CM no 1.787, de 1411212021 , realizada no dia 24 de fevereiro de 2022,

onde foram colhidos os depoimentos dos Srs. Douglas Batista da Silva Santos e

Paulo Amaury Serralvo Junior.

O primeiro depoente, Sr. Douglas Batista da Silva Santos respondeu que

trabalha com venda de padrôes de energia e demais materiais eletricos, que faz

as instalaçÕes e que não tem nenhum vínculo com a Elektro, que só faz a

instalação e que o cliente é que fica encarregado de solicitar a ligação junto à

Elektro.

Perguntado ao depoente se existem normativas para a instalação,

respondeu que tem que seguir as normas da Elektro. Perguntado ao depoente

+

ilrrt

regiáo, senhor Rodrigo, como também já identificaram mais de 200 pontos

irregulares.

Afirmou que as ligações feitas pela Elektro de forma desordenada

induzem às ocupaçÕes irregulares. Dando prosseguimento, disse que a

prefeitura está viabilizando a possibilidade de que a prefeitura municipal participe

do processo de autorização para novas ligaçóes, pois atualmente a prefeitura

não participa do processo e critérios utilizados pela Elektro para a concessão do

serviço. (ata às Íls. 3a, 35 e 36).
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se tem conhecimento das áreas existentes em fi/lairiporã onde é proibida a

instalaçáo de padrÕes, respondeu que desconhece.

Perguntado ao depoente onde está localizada sua empresa e há quanto

tempo, respondeu que na Rua Laudemiro Ramos, no 420, e que possui a

empresa há aproximadamente 3 anos

Perguntado ao depoente se possui CNPJ, respondeu que sim.

Perguntado ao depoente se tem conhecimento das áreas ambientais de

Mairiporã onde são proibidas as instalaçÕes de padrÕes, respondeu que sabe

que têm locais onde não pode instalar, como por exemplo próximo de nascentes.

Perguntado ao depoente se é morador de Mairiporã, respondeu que sim, que há

33 anos.

Perguntado ao depoente se pelo fato de residir há tanto tempo no

município, ainda assim desconhece a legislação que restringe, respondeu que

sabe que existe, mas não sabe quais os locais. Perguntado ao depoente se já

fez instalação no Bairro São Vicente, respondeu que sim. Perguntado ao

depoente se já instalou no Jardim Brilha e Capoavinha, respondeu que sim.

Perguntado ao depoente se tinha conhecimento de que a área do Jardim

Brilha é invadida, respondeu que sim, mas que instalou porque já existia a rede

feita pela Elektro.

Perguntado ao depoente se já ocorreu de fazer uma instalação e depois

o cliente reclamar que não conseguiu fazer a ligaçáo, respondeu que já ocorreu

de o cliente pedir a retirada do padrão, pois estava em área de manancial e que

fez a retirada.

Perguntado ao depoente quais os documentos necessários para a

aquisição de um padrão, respondeu que nenhum, que somente o endereço.

Perguntado ao depoente se os instaladores de padrão têm autorização

para fazer a ligação, respondeu que não, que somente a Elektro pode fazer isso.

Perguntado ao depoente se tem alguma relação com a prefeitura ou se

já foi solicitado algum pedido de instalaçáo, respondeu que não, nunca.
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Perguntado ao depoente se pode instalar mais de um padrão no mesmo

lote, respondeu que náo. Que só pode ser feita a medrção agrupada, ou seja,

vários medidores no mesmo poste de padrão. Perguntado ao depoente se já

instalou algum padrão em um lote que já possuísse algum instalado, respondeu

que rsso nunca aconteceu com ele.

O segundo depoente, Sr. Paulo Amaury Serralvo Junior se apresentou.

Perguntado ao depoente qual o nome da empresa que representa, disse

que NASE COMERCIAL ELEKTRICA e HIDRAULICA LÍDER. Perguntado ao

depoente se vende padrÕes de energia eletrica, disse que vende e entrega.

Perguntado ao depoente se os padrões seguem algum padrão, respondeu que

existe um padrão da Elektro e quando há mudanças, são informados, ou se.ja,

que existem normas práticas. Que quando vendem os padrões, entregam e em

seguida fazem a colocação, mas que de modo algum fazem a instalação.

Perguntado ao depoente se a Elektro oferece curso e orientaçÕes sobre

as normas, disse que sim. Disse ainda, que existem algumas empresas

credenciadas junto à Elektro que fazem as ligações. Perguntado ao depoente se

há orientação da Elektro quanto às áreas onde e proibida a instalação,

respondeu que as lojas não têm condições de avaliar se os locais são aptos ou

não para a instalação, que isso cabe à Elektro. Que a Elektro deve avaliar se é

área de invasão ou de proteção ambiental. Que a pessoa mal intencionada em

instalar e lagar um padrão em local proibido, não adquire os postes em lojas e

sim junto a quem já vá providenciar a ligação irregular. Que acredita que uma

solução seria exrgir a nota fiscal da aquisição do padrão, para ter conhecimento

de quem vendeu e instalou de modo irregular. Que há muito tempo prestou

serviço à Elektro, mas que hoje se limita apenas à venda.

Perguntado ao depoente desde quando a Loja Líder presta serviço de

instalação de padrão, respondeu que desde os anos 1990. Perguntado ao

depoente por que não presta serviço junto à Elektro, disse que não quer entrar

"em brigas desnecessárias" e que só prestou servrço junto à antiga CESP. Que

não quer problemas, pois sabe que existem muitas invasÕes em lt4airiporã.
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Perguntado ao depoente se tem conhecimento das áreas de proteção

ambiental em Mairiporã, respondeu que tem conhecimento da legislação, mas

que não acompanhou as modificaçóes. Mas ressaltou que pode ocorrer de a loja

vender e instalar em locais proibidos, pois náo tem como Íazer

pesq u isas/cons ultas sobre a regularidade do local. Que cabe aos órgãos

competentes aulorizar ou não a ligação. Disse ainda, que sua loja náo faz a

cavação do buraco onde será instalado, justamente para náo ter problemas.

Perguntado ao depoente se os padrões são vendidos da mesma forma

que blocos ou qualquer outro material de construção, respondeu que sim, que

infelizmente sim. Perguntado ao depoente se gostaria de fazer suas

consideraçÕes finais, disse que não. (ata à fl. 79).

5'Reunião

Quinta reunião da Comrssão Especialde lnquérito referente ao Processo

CM no 1.787, de 1411212021 , realizada no dia 03 de março de 2022, onde se

reuniram nas dependências da Câmara Municipal de Mairiporã os Vereadores:

Presidente. Eliomar da Silva Oliveira e Membros: Doriedson Antônio da Silva

Freitas, Gilberto Tadeu de Freitas. Ausentes: o Relator Fernando Rachas Ribeiro

e os lVlembros: José Correia da Silva Neto, l/arco Antônio Ribeiro Santos e

Nilber Rosemberg Ladeia de Souza que compÕem a Comissão Especial de

lnquerito. Sob a presidência do Presidente, Vereador Eliomar da Silva OIiveira,

deu-se início aos trabalhos, ocasião em que foi convocada uma testemunha para

prestar seu depoimento. O presidente deu início às 10h20m, agradecendo as

presenças do depoente Vanir Pedro de Resende e dos Vereadores Membros

presentes, Doriedson Antônio Silva da Freitas e Gilberto Tadeu de Freitas. E

apos explicar que devido à falta de quórum a comissão não poderia dar

andamento aos trabalhos, encerrou a reunião às '10h27m. (ata à fl. B3).
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6" Reunião

Sexta reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao Processo

CM no 1.787 , de 1411212021 , realizada no dia 10 de março de 2022, ocasião em

que se reuniram nas dependências da Câmara Municipal de Mairiporã os

Vereadores: Presidente: Eliomar da Silva Oliveira e Membros: Doriedson Antônio

da Silva Freitas, Gilberto Tadeu de Freitas, José Correia da Silva Neto e fi/arco

Antônio Ribeiro Santos. Ausentes: o Relator Fernando Rachas Ribeiro e o

Vereador Membro Nilber Rosemberg Ladeia de Souza.

Sob a presidência do Presidente, Vereador Eliomar da Silva Oliveira,

deu-se início aos trabalhos, ocasião em que o presidente apresentou um decreto

da Prefeitura da cidade de Sáo Bernardo do Campo, sugerindo que podem

utilizar de exemplo aqui em nosso município, conÍorme anexo. O presidente

questiona a respeito de como definirão os trabalhos para seguir ao encerramento

dessa CEl, uma vez que já ouviram testemunhas e possuem dados suficientes

para convocarem a empresa Elektro. O Vereador Membro Gilberto sugere que

se faça uma nova proposta à empresa Elektro, de maneira que não se considere

como funcionava até o presente momento. O Presidente Eliomar propôe então

que seja sugerida a elaboração de um Termo de AJustamento de Conduta - TAC

para que a prefeitura norteie como serão feitas as instalaçÕes de postes e ligação

de energia a partir disso. O Vereador Membro Doriedson sugere que se faça

uma nova reunião técnica com os técnicos do Executivo para adquirirem mais

informaçÕes a respeito do que pode ser proposto à empresa Elektro. Os

vereadores concordam que seja feita essa reunião técnica e propoem a data de

primeiro de abril de 2022, combinando de convocarem os secretários municipais

Eduardo Vitorino e Marcus lvonica e o Procurador Geral Edison Pavão Junior. E

acordam a data de sete de abril de 2022 para convocarem um representante da

Elektro para ser ouvido. O presidente dá por encerrada a presente reunião, às

15h20m. (ataáfl.201).
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7'Reunião

Sétima reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao

Processo Clttl no 1.78712021 . realizada no dia 01 de abril de 2022, onde se

reuniram nas dependências do gabinete do Prefeito Municipal de Mairiporã os

Vereadores, Presidente: Eliomar da Silva Olivetra, Relator: Fernando Rachas

Ribeiro e Membros: Doriedson Antonio da Srlva Frertas, Gilberto Tadeu de

Freitas e José Correia da Silva Neto.

Sob a presidência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira, deu-se início à

reu nião.

Na ocasião também estavam presentes o Secretário Municipal de Obras

e Planejamento - Marcus lvonica, o Secretário Ít4unicipal do lVleio Ambiente -
José Eduardo Victorino e o Procurador Geral, Dr. Edison Pavão Junior. O

procurador falou sobre as recomendaçoes emitidas pelo ÍVP no ano de 2019,

para que a Elektro não promova novas instalaçóes de equipamentos urbanos de

energia elétrica e novas ligaçóes de energia domiciliares em parcelamento de

solo para fins urbanos, após obter comprovação do município de que tais

atividades sejam possíveis.

No entanto, ressaltaram que se trata apenas de uma recomendação, e

que o ideal seria firmar um TAC, pois o Termo de Ajustamento de Conduta impóe

multa quanto ao descumprimento. Os secretários municipais e o procurador

esclareceram à comissão diversos trâmites de serviços relacionados à

implantação de rede elétrica, postes e outras questôes relacionadas ao assunto

ora abordado nessa comissão. lnformam que mantêm um bom relacionamento

com a empresa, mas manifestaram preocupação em relação ao grande número

de padrÕes que vêm sendo instalados em nosso municÍpio, proporcionando o

crescimento desordenado e os loteamentos irregulares. Durante a reunião o

Prefeito Municipal Walid Ali Hamid se juntou ao grupo e manifestou todo seu

apoio aos trabalhados desta CEI e disse que o seu objetivo é estancar ao

máximo todas as ligaçÕes de energia em locais irregulares, a fim de coibir o

crescimento desordenado do município e evitar o aumento de construçÕes
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irregulares. Nada mais havendo a ser tratado, a comissão, em comum acordo

decidiu preparar alguns questionamentos ao secretário de obras e planejamento,

os quais serão posteriormente enviados. Deu-se por encerrada a reunião às

quinze horas e dezoito minutos, com o compromisso de agendar o mais breve

possível nova reuniáo para continuidade dos trabalhos. (ata à Í1.234).

8'Reunião

Oitava reunião da Comissáo Especialde lnquérito referente ao Processo

CM no '1 .787, de 1411212021, realizada no dia 07 de abril de 2022, onde foi

colhido o depoimento do representante da empresa Elektro, senhor Milton Araújo

Pontes, conforme anexo. Durante o depoimento foram apresentadas imagens no

telão, as quais também estão anexadas ao processo. Ao longo do depoimento,

o Vereador Dori solicitou que a comissão seja oficiada sobre quantos padrões

existem no município e o Vereador Neto solicitou que a comissão tenha ciência

e possibilidade de ajudar na criaçáo da proposta do TAC - Termo de Ajuste de

Conduta, sendo que os ofÍcios serão encaminhados à empresa. O presidente dá

porencerrada a presente reunião, às 11h41m. (ala àÍ1.242).

9" Reunião

Nona reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao Processo

CM no 1 .787121 , de 1110612022, realizada no dia 1 0 de junho de 2022, ocasião

em que se reuniram no Plenário da Câmara tr/unicipal de Mairiporã os

Vereadores, Presidente: Eliomar da Silva Oliveira e Membros: Gilberto Tadeu de

Freitas, José Correra Neto (através de chamada de vídeo), Marco Antonio

Ribeiro Santos e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza. Ausentes o Relator:

Fernando Rachas Ribeiro e o Membro: Vereador Doriedson Antonio da Silva

Freitas Sob a presidência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira deu-se início

aos trabalhos, ocasião em que também estava presente o senhor Robson

Galvão - Assessor Técnico Parlamentar do Vereador Fernando Rachas. O

presidente explicou que essa reunião teria como objetivo elencar fatos e p

f
2/

ll
ontos

I

M

/,il

\t-,



Câ.mara fuÍ-unicipof [e tuíaffipord
l*sta[o fe São Qaufo

principais para serem abordados no relatório final. Diante disso, decidiram em

comum acordo propor nas conclusôes do relatório: 01) lndício de crime cometido

pela empresa Elektro; 02) Citar os fatos narrados pelo depoente (fls. 33), onde

se constata a instalação de postes em parques estaduais; 03) Descumprimento

do Decreto ti/unicipal n' 8.840/2019 (fls. 37146); 04) Mencionar a açáo civil

pública onde constatou-se a instalação de padrão em área de parcelamento

irregular de solo (fls. 15al1 90); 05) Mencionar depoimento do Superintendente

da Elektro, Sr. Milton Pontes, onde reconhece falhas da empresa e propÕe

acordo para novas instalaçôes e 06) Destacar a necessidade de a prefeitura se

adequar para seguir as novas regras de instalação, conforme modelo

apresentado pela concessionária. Finalizando, decidiu-se comunicar/enviar

cópia do relatório final ao Executivo Municipal e ao Ministério Público, sugerindo,

ainda, que estabeleçam um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta. Deu-se

por encerrada a reunião às 15h02m. (ata à fl. 264). v,t
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VOTO DO RELATOR

A cidade de l\Iairiporã possui uma área de 320,697 km'z.

Ficou ajustado na nona reunião, elencar os fatos e pontos principais para

serem abordados no relatório final. A conclusão, em comum acordo entre os

membros da comissão que deverão constar nas conclusões do presente relatório

são:

1. lndício de crime cometido pela concessionária, diante do cumprimento

administrativo do MP;

2. Citar os fatos narrados pelo depoente (fls. 33), onde se constatou a

instalação de poste em parques estaduais;

3. Descumprimento do Decreto Municipal n'8.840/2019 (fls. 37la6);

4. Mencionada a ação civil pública onde constatou-se a instalação de padrão

em área de parcelamento irregular de solo (fls. 1541190),

5. Mencionar depoimento do Superintendente da Elektro, Sr. Milton Pontes,

onde reconhece falhas da empresa e propôe acordo para novas

instalações; e

6. Destacar a necessidade de a prefeitura se adequar para seguir as novas

regras de instalação, conforme modelo apresentado pela concessionária.

Finalizando, decidiu-se comunicar/enviar cópia do relatório final ao

Executivo Municipal e ao lt/inistério Público, sugerindo ainda que

estabeleçam um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta.
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DOS LOTEAMENTO IRREGULARES

Na segunda reunião da Comissão Especial de lnquerito - referente ao

Processo CM no 1.787, de 1411212021, realizada no dia 10 de fevereiro de 2022,

onde foi colhido o depoimento do Sr. JOSE EDUARDO VICTORINO, Secretário

À/lunicipal do Meio Ambiente, o qual foi questionado e apresentou informações

relevantes, informou que tem conhecimento de que a Elektro fez extensão de

rede e padrões de luz dentro dos Parques ltapetinga e ltaberaba, após o ano de

20'10 e que teve ligaçáo feita pela Elekko após a data da reunião com a

Promotoria Pública. Desta forma, a Elektro está descumprindo determinação do

Ministério Público. lnformou que quando a Secretaria de Meio Ambiente

identificava novas ligaçÕes em locais irregulares notificavam o senhor Milton

Pontes e agora o gestor da regiáo, senhor Rodrigo, como também já

identificaram mais de 200 pontos irregulares.

Afirmou que as ligaçÕes feitas pela Elektro de forma desordenada

induzem às ocupações irregulares. Dando prosseguimento, disse que a

prefeitura está viabilizando a possibilidade de que a mesma partictpe do

processo de autorização para novas ligaçÕes, pois atualmente a prefeitura não

participa do processo e critérios utilizados pela Elektro para a concessão do

serviço. (ata às fls. 34, 35 e 36).
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AREA DE PRES ERVACAO AMBIENTAL

Na segunda reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao

Processo CM no 1.787, de 1411212021, realizada no dia 10 de fevereiro de 2022,

onde foi colhido o depoimento do Sr. José Eduardo Victorino, Secretário

lVlunicipal do Meio Ambiente, quando questionado, apresentou informaçÔes

relevantes, relatando que tem conhecimento de que a Elektro fez extensão de

rede e padrões de luz dentro dos Parques ltapetinga e ltaberaba, após o ano de

2010 e que teve ligação feita pela Elektro após a data da reunião com a

Promotoria Pública. Desta forma, a Elektro está descumprindo determinação do

Ministerio Público. lnformou que quando a Secretaria de Meio Ambiente

identificava novas IigaçÕes em locais irregulares, que notificavam o senhor lvlilton

Pontes e agora o gestor da região, senhor Rodrigo, como também já

identificaram mais de 200 pontos irregulares.

AÍrrmou que as ligaçÕes feitas pela Elektro de forma desordenada

induzem às ocupaçoes irregulares. Dando prosseguimento, disse que a

prefeitura está viabilizando a possibilidade de que a prefeitura municipal participe

do processo de autorização para novas ligaçôes, pois atualmente a prefeitura

não participa do processo e critérios utilizados pela Elektro para a concessão do

serviço. (ata às fls. 34, 35 e 36).
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DO PROCEDIMENTO DE INSTALACAO ADOTADO PELA ELEKTRO

Mencionou depoimento do Superintendente da Elektro, Sr. Milton Pontes,

onde reconhece falhas da empresa e propÕe acordo para novas instalações e

destacar a necessidade de a preÍeitura se adequar para seguir as novas regras

de instalação, conforme modelo apresentado pela concessionária.

DA TENTATIVA DE IMPEDIR A INSTALAÇÃo DE ENERGIA ELETRICA EM

LOTEAMENTOS IRREGULARES

Sexta reunião da Comissão Especial de lnquérito referente ao Processo

CM no1.787, de 1411212021 , realizada no dia 10 de março de 2022, se reuniram

nas dependências da Câmara tvlunicipal de tr4airiporá os Vereadores:

Presidente: Eliornar da Silva Oliveira e Membros: Doriedson AntÔnio da Silva

Freitas, Gilberto Tadeu de Freitas, José Correia da Silva Neto e Marco Antônio

Ribeiro Santos. Ausentes: o Relator Fernando Rachas Ribeiro e o Vereador

Membro Nrlber Rosemberg Ladeia de Souza. Sob a presidência do Presidente,

Vereador Eliomar da Silva Oliveira, deu-se início aos trabalhos, ocasiáo em que

o presidente apresentou um decreto da Prefeitura da cidade de São Bernardo do

Campo, sugerindo que podem utilizar de exemplo aqui em nosso município,

conforme anexo.

Encaminhamentos ao Executivo Municipal de Mairiporã e ao Ministério

Público, sugerindo ainda que estabeleçam um TAC - Termo de Ajustamento de

Conduta
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CONCLUSAO

Diante de todo o acima exposto a Comissão Especial de lnquerito - CEl,

por unanimidade de seus membros entende que:

1o) Houve indício do cometimento de crime pela concessionária;

2o) Houve o descumprimento do Decreto Municipal no 8.840, de 26111119,

3o) Houve descumprimento, pela concessionária, da lei que proíbe a instalação

de medidores de energia elétrica em áreas de parques, mais especificamente no

Parque ltaberaba, localizado na Rua ltapetinga, Bairro Marmelo, Ivlairiporã, SP.

(fls. 154/190), o que gerou o lnquérito Civil no 14.1090.0000016.2019-0 perante

o Ministério Públicos desta cidade e comarca.

Resta informar que a empresa encaminha o modelo de comunicaçâo à

prefeitura sobre novas ligaçôes de energia elétrica, bem como modelo de

autorização a ser emitida pelo município, autorizada pela ANEL - Neoenergia

Elektro contendo, inclusive, modelo a ser implantado (fls.259/260).

Diante do exposto, esta Comissão Especial de lnquérito- CEI decide

ío) Pelo envio de cópia deste Relatório Final ao It/inisterio Público da Comarca

de Mairiporá para que adote as providências necessárias; e

2o) Pelo envio de cópia deste Relatório Final à Prefeitura [Vlunicipal de Mairiporã

para que adote as providências necessárias, sugerindo ao senhor preferto

municipal que estabeleÇa um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com a

empresa Elektro.

lt/airiporã, 24 de junho de 2022
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FERNANDO RACHAS RIBEIRO

Relator
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