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EQUIPES DA PREFEITURA SE REÚNEM COM A COMISSÃO DE MORADORES, PARA 
INFORMAR A RETOMADA DAS OBRAS

FAMÍLIAS DOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS VILA BORDON, 02 DE JULHO E YEDA I; 
SERÃO CONVOCADAS PELA EQUIPE SOCIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação e 
a equipe social, que atuam junto ao projeto PAC Santa 
Lúcia, juntamente   com o    engenheiro   da Secretaria 
de Infraestrutura - SEINFRA e da Construtora executora 
das obras, se reuniram com os participantes da 
Comissão de Acompanhamento de Obras-CAO., para 
informar os moradores sobre a retomada das obras. 
A ação é formada por representantes dos moradores 
e tem como objetivo, acompanhar o andamento das 
obras do projeto PAC Santa Lúcia. 
A reunião ocorreu no canteiro de obras, no dia 
01/12/2020, na ocasião, o engenheiro da SEINFRA, 
apresentou os locais onde terão as intervenções da 
segunda etapa de obras A, que abrangem os Núcleos 
Residenciais 02 de Julho, Vila Bordon e Jd. Yeda I. 
Nesta etapa, o projeto prevê: obras de drenagem 
de águas pluviais, com a execução de assentamento 
de tubos de concreto, poços de visita, bocas de lobo 
e caixas de captação de água com grelha; obras de 
pavimentação com a execução de guias, sarjetas e 
calçadas; pavimentação asfáltica e intertravadas nas 

vielas; remoção e recolocação de postes; ligação 
intradomiciliar de água e esgoto em algumas residências 
e término da canalização do córrego do trecho em 
gabião. Após a execução desta etapa de obras, 213 
famílias, receberão as matrículas de propriedade dos 
lotes, através da regularização fundiária.

Está previsto para o mês de abril/2021, o início 
da atualização cadastral das famílias 
residentes nos Núcleos Residenciais Vila 
Bordon, 02 de julho e Jd. Yeda I, para 
ins de regularização fundiária. Os atendimentos 
serão feitos através de agendamentos, 
respeitando os protocolos de 

prevenção da Covid-19.   A equipe social do projeto 
informará as datas e os locais que as famílias 
deverão comparecer.  Nesta atualização cadastral, 
as famílias deverão apresentar os seguintes 
documentos:  CPF e RG do casal,  Certidão de Estado 
Civil: de casamento (se casado) / de nascimento (se 
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A equipe do Trabalho Técnico Social do Programa de 
Aceleração do Crescimento da Região do Santa Lúcia 
(PAC Santa Lúcia), realizou atividades emergenciais 
junto às famílias moradoras nos Núcleos Residenciais 
Jardim Santa Lúcia, Vila Palácios, Jardim Yeda I 
e II, 2 de julho e Bordon. O objetivo da ação foi 
sensibilizar as pessoas a respeito da importância 
do distanciamento social e cuidados sanitários 
para prevenção de doenças como a Covid-19 e a 
Dengue.  A equipe social realizou um mapeamento 
de todas as famílias que residem nas áreas de 
abrangência do projeto e identificou as famílias em 
situação de vulnerabilidade social, especialmente 
aquelas formadas por pessoas idosas, para entrega 
de kits sanitários. Os kits foram entregues para 210 
famílias, por um período de 3 meses. Cada kit é 
composto por 21 itens sendo: 3 frascos de água 
sanitária com 2 litros; 5 detergentes; 4 sabonetes; 
3 cremes dentais; 2 pacotes de sabão em barra 
com 5 unidades; 3 máscaras de tecido e 1 frasco 
de álcool em gel de 430 ml, totalizando 630 kits e 
mais de 13 mil itens entre produtos para higiene 

e máscaras de proteção individual. Essas ações 
foram de extrema relevância, uma vez que muitas 
pessoas perderam o trabalho e muitas não estavam 
cumprindo o distanciamento social, necessários 
para a prevenção contra o novo Coronavirus.

Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos estão 
sendo realizados por agendamento através do telefone:
(19) 99449 0035 com Taisse e Célia

PLANTÃO
SOCIAL

EQUIPE SOCIAL ENTREGA KITS SANITÁRIOS AS FAMÍLIAS 
BENEFICIÁRIAS DO PROJETO

PARCERIA COM O HOSPITAL DO AMOR, REALIZA EXAMES DE PREVENÇÃO 
DO CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO, NAS MULHERES DA 
COMUNIDADE DO PAC SANTA LÚCIA
As mulheres que residem nas áreas de abrangência do 
PAC Santa Lúcia e imediações, interessadas em realizar 
exames preventivos, estão sendo encaminhadas para 
serviço da carreta móvel do Hospital do Amor, para 
fazer o rastreamento de casos de câncer de mama e 
colo uterino.  A   mamografia é destinada às mulheres 
na faixa etária entre 40 e 69 anos e o papanicolau 
para quem tem entre 25 e 64 anos. As mulheres 
abordadas pela equipe social, ficaram contentes com 
a oportunidade, até o momento, mais de 30 já foram 
atendidas. Algumas informaram que nunca tinham 
feito exames preventivos por falta de oportunidade 
e informação. Uma das mulheres atendidas, a 
Sra Marinésia de Lima Elias, moradora do Núcleo 
Residencial Jd. Yeda I, falou que ficou muita satisfeita 
com o atendimento e com os serviços prestados pelo 
Hospital do Amor, disse que tinha medo de sentir 
dor, mas que tudo foi muito tranquilo. Para realizar o 
agendamento, é preciso apresentar RG, CPF, cartão do 
SUS e comprovante de residência com CEP.

Como participar:
As interessadas em fazer exame de mamografia 
ou papanicolau, podem entrar em contato com 
a equipe social do PAC Santa Lúcia, através do 

telefone: (19) 99449 0035. A assistente social fará 
os encaminhamentos para os agendamentos dos 
exames.

Entrega dos kits sanitários

Encaminhamento para realização de exames de 
papanicolau e mamografia

solteiro) / de casamento com averbação do divórcio 
(se divorciado) / de casamento e de óbito (se 
viúvo); carteira de trabalho de todos os moradores 
(ainda que sem registro); comprovante de renda 
(holerite, extrato de pagamento de INSS, pró-

labore, declaração de renda informal); documentos 
pessoais (RG e CPF; e comprovante de estado civil), 
de todos os  moradores do imóvel; comprovante de 
endereço  com CEP (SANASA OU CPFL).


