
  
  
  
  

MOÇÃO DE APLAUSOS 
  

  
Moção nº 02/2021 
  
  
  

                                   Considerando o que dispõe no art. 30, inciso V, da CF/88 - compete 
ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços de interesse local, desde que não afetado expressamente aos demais entes 
federativos. 

  
                                   Considerando que, a partir da análise do art. 149-A da CF/88 buscou 

conferir certo grau de liberdade aos municípios, e em razão da cobrança da taxa conhecida 
como CIP/COSIP impresso na fatura de energia elétrica dos cidadãos e cidadãs Balsamenses, 
espera-se, que os serviços prestados contemplem a qualidade, rapidez e urgência quando 
solicitados. 

  
                                   Considerando que a Prefeitura Municipal de Bálsamo contratou, por 

meio de licitação, a empresa Petrus Juan V. M. Mazzuca ME, nome fantasia Mazzucca 
Eletricidade, sob CNPJ 15.116.966/011-66, representado pelo Luiz Roberto Cameron, que 
disponibilizou um número gratuito e atende via whatsapp(17) 99674-9777 e pelo 0800-020-10-
32 para a população: receber reclamações/sugestões em relação à prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública. 

  
                                   Considerando que o ofício encaminhado por essa nobre vereadora 

ao representante da Mazzucca solicitando reparos em apenas uma via da cidade foi 
prontamente atendido. 

  
                                   Considerando que a empresa realizou sem a necessidade de pedido 

prévio uma varredura por todas as vias da cidade, cumprindo com o fiel objetivo quanto à 
manutenção onde a iluminação encontrava-se precária. 

  
                                   Considerando que diversos moradores aprovaram a cordialidade no 

atendimento prestado pelos colaboradores da empresa e na qualidade nos reparos realizados. 
  

                                   Considerando que a empresa mostrou total respeito com esta Casa 
de Leis, principalmente, com os consumidores, que são a fonte de arrecadação da empresa 
Mazzucca. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 
município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS à 
empresa Petrus Juan V. M. Mazzuca ME - Mazzucca Eletricidade e todos os seus 
colaboradores pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo o município frente à prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública local.        
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                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 20 de Janeiro de 2021.  
  
VEREADORES: 
  
  
Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM                Ailton José Bereta - MDB  
  
  
Bruno César Xavier de Carvalho - DEM                Hilton Bruno José dos Santos - PSDB  
  
  
Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB                José Haroldo M. Lourenço - MDB       
    
  
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE        Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 


