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RUAS DO CAMPINHO SÃO PAVIMENTADAS E OBRAS 
SEGUEM DENTRO  DO CRONOGRAMA
Os moradores que residem no Núcleo 
Residencial Jardim Santa Mônica, conhecido 
como “Campinho do São Marcos”, já estão com 
algumas ruas pavimentadas, proporcionando 
aos moradores qualidade de vida e 
desenvolvimento dos espaços urbanos. Falta 
pouco para o término das obras neste trecho! 
Pedimos aos moradores que ajudem a cuidar 

dos equipamentos e máquinas, para que sejam 
evitados a depredação e possíveis furtos, 
em especial aos finais de semana e período 
noturno, e não haja atrasos na execução 
das obras. Pedimos também a atenção dos  
moradores, nos cuidados  com as crianças, 
quanto a segurança no trânsito nas ruas 
durante o período das obras. 

Obras de pavimentação das ruas
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EQUIPE SOCIAL CONVOCA MORADORES DO CAMPINHO, 
PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Neste mês de fevereiro, a equipe social 
realizará visitas para entrega de convocações 
aos moradores do Núcleo Residencial Jardim 
Santa Mônica (Campinho), para atualização 
do cadastro social. Os atendimentos serão 
realizados na sede da COHAB/CAMPINAS, com 
datas pré-agendadas, respeitando os protocolos 
de prevenção a Covid19. As famílias também 
serão cadastradas no Cadastro Único, no mesmo 
dia do agendamento. Será obrigatório o uso de 
máscaras. Os cadastros têm como finalidade, 

identificar os titulares dos lotes e encaminhar 
os dados pessoais dos munícipes, ao cartório 
de registros, para a emissão da matrícula de 
propriedade dos lotes - regularização fundiária, 
após o término das obras. 
Sua presença é muito importante! Fiquem atentos 
para não perderem as datas. Será necessário 
o comparecimento do titular e cônjuge com 
todos os documentos solicitados na convocação, 
respeitando o dia e horário do agendamento.

Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos estão
sendo realizados por agendamento através dos telefones:
(19) 99449-0005/99449-0033 Karina e Graziela

PLANTÃO
SOCIAL

Plantão Social 

PROJETO PAC QUILOMBO FAZ PARCERIA COM A CPFL, 
PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA 
No mês de dezembro de 2020, foi realizada 
uma parceria com a CPFL, em prol dos 
moradores do Núcleo Residencial Jardim 
Santa Mônica (Campinho), que possibilitou o 
fornecimento gratuito de postes e instalações 
de energia elétrica, atendendo uma demanda 
de famílias que tinham ligações irregulares de 
energia, através do Programa Luz para todos. 
As famílias desta região, foram indicadas pela 
equipe social, devido o fato de muitas terem 
procurado atendimento social, preocupadas 
com os altos custos para a instalação do 
poste padrão de entrada de energia elétrica.  
O Programa, além de doar e instalar os 

postes, fornece energia elétrica com custos 
subsidiados. Dos 214 lotes do território, 90 
foram atendidos pelo programa, uma média 
de 42% das famílias. Esta ação possibilitou a 
saída da clandestinidade, para a utilização de 
energia elétrica regularizada. A parceria foi 
uma grande conquista, visto que todos teriam 
que regularizar as ligações, devido as obras 
de infraestrutura que estão sendo executadas 
no local, que possibilitará a regularização 
fundiária do Núcleo Residencial. A ação levou 
a extinção das ligações irregulares (gatos); 
queima frequente de aparelhos domésticos e 
risco de incêndios.

Postes instalados em parceria com a CPFL


