
 

 
 

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
que encantou além das terras do jequitibá” 

 
MOÇÃO DE LOUVOR nº 006/2017 

 

                      REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 249 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, MOÇÃO DE LOUVOR à COMGÁS – COMPANHIA 
DE GÁS DE SÃO PAULO e Flávia Gonçalves, Gerente de Relações 
Institucionais desta conceituada empresa. 

                      Requeiro também que seja encaminhada cópia da 
presente Moção à homenageada. 

JUSTIFICATIVA 

                     Em recente visita ao Distrito da Estrela fui informado 
que havia um vazamento de gás pela rede que passa por aquele Distrito em 
direção à Tambaú. 

                     Após indefinição sobre à quem pertenceria a rede, pois 
trata-se de uma associação entre a COMGÁS e a GÁS BRASILIANO 
DISTRIBUIDORA S.A. acionei a ARSESP, Agência reguladora da prestação 
deste serviço. 

                      Imediatamente recebi ligação de Flávia Gonçalves, 
Gerente de Relações Institucionais, que agendou visita para esclarecimento 
e encaminhamento das providências adotadas pela empresa COMGÁS. 

                      Recebi-a, juntamente com o Engenheiro Fernando 
Gomes, Área de Manutenção e Emergência e, para minha satisfação, tive 
uma aula sobre gasodutos e sobre a empresa prestadora deste serviço. 
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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
que encantou além das terras do jequitibá” 

                     Soube da excelência da qualidade prestada em toda a sua 
rede e também do interesse da empresa em levar para estudo e análise o tubo 
danificado, devido a raridade do fato. 

                     Soube do aprofundamento das soluções pela empresa em 
virtude deste caso, para que não haja mais dúvidas no esclarecimento e 
orientação das solicitações por telefonemas. 

                    Soube da imensa segurança que o gasoduto gera, através 
de procedimentos técnicos que vão à excelência, elaborados em padrões 
técnicos internacionais pela COMGÁS para evitar riscos de acidentes. 

                      Acompanhei em duas visitas, uma no início e outra 
próxima do fim, os serviços realizados pela empresa para troca da rede, que 
demandaram aproximadamente 10 dias e vários profissionais e 
equipamentos técnicos, os quais não mediram esforços para realizarem a 
substituição dos dutos no mais alto conceito técnico.             

                     Por todas estas razões apresento esta moção em 
reconhecimento ao trabalho altamente profissional de todos os funcionários 
da COMGÁS, em especial de sua Gerente de Relações Institucionais, 
Senhora Flávia Gonçalves. 

                                Sala das Sessões Prof. José Gonso, 19 de setembro de 
2017. 

 

MARCELO SIMÃO 
Vereador 


