
 

 

Os moradores que residem no Núcleo Residencial Jardim 

Santa Mônica, conhecido como  “ Campinho do São Mar-

cos”, já podem visualizar as intervenções de obras do 

projeto PAC Quilombo. Colocação de sarjetas, calçadas, 

drenagem e pavimentação das ruas. Ah, uma boa notícia! 

Ainda no primeiro trimestre do próximo ano, todas as ruas 

do Campinho já estarão pavimentadas! Sabemos dos 

transtornos que alguns moradores estão tendo neste mo-

mento, mas tudo que está sendo feito é necessário para 

a regularização fundiária do Núcleo. Pedimos aos pais, 

que fiquem atentos com as crianças nas ruas, por causa  

da quantidade de máquinas que estão trabalhando no 

local. 

 

INFORMATIVO  
PAC QUILOMBO 

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

SECRETARIA 

DE HABITAÇÃO 

  

 Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados   

por agendamento através dos telefones (019) 9.9449-0005 / 9.9449-0033 com Shirlei e Karina. 
 PLANTÃO SOCIAL: 

Obras de drenagem, calçamento e 

pavimentação— Campinho Santa 

Mônica 

                Obras de drenagem, colocação de guias e pavimentação estão em ritmo acelerado no  
Núcleo Residencial Jardim Santa Mônica (Campinho) 

 

Dezembro de 2.020 



 

 DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE SAÚDE E PAZ ! 

 

Durante as intervenções das obras, a empresa responsável pela execução, se 

deparou com  muitas  ligações irregulares de energia elétrica “ gato”.  Estas 

ligações irregulares precisarão ser desligadas. 

Pedimos as famílias que adequem os postes de energia elétrica, dentro de 

seus  lotes e contatem a CPFL através do número 0800 010 1010 para regulari-

zar a ligação. 

 

 

 

 

A equipe social do projeto PAC Quilombo, fará um plantão social, no dia 16 de dezembro, quarta-feira, das 9h as 

11h30min., em frente ao Canteiro de Obras (Campinho), para atendimento das famílias que residem no Campinho para 

esclarecimentos a respeito da regularização da energia elétrica  e cadastro social.   

 Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos serão realizados mediante o uso de máscaras.  

Fonte: CPFL Paulista 

Obras de drenagem, calçamento e pavimentação— Campinho Santa Mônica 


