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MOÇÃO N° 004/2020 

EMENTA: Enaltece e parabeniza o Ilustríssimo 
Senhor Paulo Henrique Camilo Neves, pela forma 
atuante e dedicada como vem trabalhando como 
Supervisor de Manutenção na Concessionária de 
Energia EDP de Guaratinguetá-SP, no que tange ao 
pronto atendimento prestado às solicitações de 
serviços de energia oriundas do nosso Município. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Em nosso caminho como Vereador, trabalhando intensamente com o 
objetivo de buscar a celeridade no atendimento dos interesses públicos dos nossos 
munícipes, motivo pela qual assumimos a edificante responsabilidade de sermos-lhes 
os representantes na Cãmara Municipal, temos o privilégio de conhecer pessoas na 
qual podemos confiar e que ganham nosso reconhecimento quando nos dão a atenção 
do qual precisamos, auxiliando-nos prontamente na solução dos problemas que tanto 
incomodam ou prejudicam os Cidadãos Potinenses. 

Tenho a grata satisfação e a oportunidade de trazer ao plenário, para 
conhecimento dos nobres Pares, o reconhecimento para registro nos anais desta Douta 
Casa de Leis, do competente trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ilustríssimo 
Senhor Paulo Henrique Camilo Neves, como Supervisor de Manutenção da 
Concessionária de Energia EDP, na Agência de Guaratinguetá, que não mede esforços 
para atender as solicitações de serviços de energia do nosso município, trabalhando 
sempre em cooperação no que tange às nossas demandas na área. 

Nada na vida acontece por acaso, e os cargos de direção e supervisão 
requerem prerrogativas e etapas a serem vencidas, horas de dedicação e participação 
em palestras, simpósios, congressos e cursos de capacitação, na busca de selecionar 
e lapidar o futuro funcionário que irá representar um órgão público ou uma unidade de 
um conglomerado empresarial. 

Paulo Henrique Camilo Neves, natural da Cidade de Guaratinguetá-SP, 
filho de José Seabra Neves e Carmélia Camilo Neves, possui formação em Técnico em 
Administração de Empresas pela Escola Conselheiro Rodrigues Alves, sendo também 
diplomado no Curso Técnico em Eletrotécnica pele Colégio Delta em Lorena-SP. 
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Ingressou na antiga empresa estatal Eletropaulo em 1997, que passou 
por inúmeras cisões e por um processo de desestatização resultando na atual empresa 
EDP. Neste período, Paulo ocupou as funções de Eletricista, Técnico de Medição, 
Técnico de Projetos, Técnico de Manutenção de Redes até chegar ao cargo que 
atualmente ocupa, o de Supervisor de Manutenção. Subindo aos poucos, degrau por 
degrau e galgando melhores oportunidades e condições. 

Quando vou até a Agéncia em Guaratínguetá protocolar um pedido de 
solicitação, já sei que posso contar com a ajuda deste competente profissional, que 
atua de forma ímpar na execução de suas atribuições, fazendo jus à função que ocupa 
na EDP, sendo merecedor de todas as oportunidades que lhe foram confiadas. Tenho 
a absoluta certeza que não só os meus companheiros possuem um importante aliado 
na defesa dos interesses difusos e coletivos dos nossos munícipes, no tocante a área 
em questão, como também a Cidade de Potim pode contar com o seu auxílio, tendo 
sempre um carinho e um olhar especial para com os nossos Potinenses. 

Assim sendo, aproveito esta oportunidade, para apresentar ao crivo dos 
nobres pares, esta singela Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Ilustríssimo 
Senhor Paulo Henrique Camilo Neves, Supervisor de Manutenção da Concessionária 
de Energia EDP de Guaratinguetá-SP, pelos relevantes serviços e pelo bom 
atendimento prestado à população Potinense, no que tange a pronta resposta às 
solicitações de serviços de energia do nosso Município. Que a presente moção seja-lhe 
encaminhada, com as escolhidas homenagens da Câmara Municipal de Potim, para 
que tomem conhecimento desta. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 16 de Março de 2.020 
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EDUARDO ELIAS ANDRINI 

Vereador — PSB 
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