
 

Os Moradores do núcleo Residencial 
Jardim Santa Mônica, conhecido como 
“Campinho do São Marcos”, já 
podem desfrutar das melhorias na 
infraestrutura do bairro, realizadas 
através das intervenções de obras do 
projeto PAC Quilombo. Foram 
realizadas drenagem  de águas pluviais 
(água de chuva); construção de boca de 
lobo; execução de guias, sarjetas e 
calçadas; pavimentação asfáltica; 
pavimento intertravado nos trechos de 
vielas e parte da sinalização viária. As 
obras são de fundamental importância 
para as famílias que residem no local 
pois, além de proporcionar melhor 
qualidade de vida aos moradores, 
melhora o acesso dos pedestres e veículos e contribui para a valorização do bairro. Durante todo o 
período de execução das obras, a equipe   social conversou com os moradores pelo telefone de contato do 
projeto, com o objetivo de envolver as famílias no processo de intervenção das obras, para que ao final, 

os mesmos 
possam se 
apropriar das 
melhorias e 
preservar o 
patrimônio 
comunitário. 
As assistentes 
sociais 
também 
realizaram 
visitas 
técnicas com 

os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, engenheiro da empresa executora das obras - 
COMPEC GALASSO e arquiteta da Secretaria de Habitação - SEHAB. Os questionamentos e dúvidas 
dos moradores, com limites de lotes e calçadas, foram discutidos entre os técnicos durante a visita, para o 
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 OBRAS NO CAMPINHO ESTÃO EM FASE DE FINALIZAÇÃO     

 Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados   
por agendamento através dos telefones (019) 9.9449-0005 / 9.9449-0033. 

 PLANTÃO SOCIAL: 

Rua do Campinho antes das obras Rua do Campinho após as obras 

Rua do Campinho antes das obras Rua do Campinho após as obras 



 

 
A COVID MATA, PROTEJA-SE, USE MÁSCARA. 

A CPFL, fornecedora de energia elétrica do município, 
promove orientações para as famílias sobre a Tarifa Social e 
informa os requisitos para a obtenção deste benefício. Tem 
direito as famílias que possuem em sua residência qualquer 
membro que esteja inserido em algum programa social 
(Bolsa Família, BPC e outros). O cadastramento no 
momento, é realizado pelo site da CPFL. A boa notícia é que 
a empresa está articulando para que esses cadastros possam 
ser realizados também nas redes de atendimento social 
(CRAS) para facilitar o acesso da população.  
O direito ao benefício da Tarifa Social de Energia (TSEE) é 

concedido nas seguintes situações: 
* Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal—Cadastro Único, 
com renda familiar mensal  per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou 

* Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício 
de Prestação Continuada da Assistência Social — BPC, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.742, 
de 7 de Dezembro de 1993; ou  
* Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (Três) salários mínimos, que tenha na 
família portador de doença, cujo tratamento requeira o uso continuado de aparelho elétrico vital. 
Dúvidas, informações e cadastros, poderão ser realizados nos canais de atendimento abaixo: 

 Site: www.cpfl.com.br 

 Aplicativo: “CPFL Energia” com navegação gratuita, disponível para todas as plataformas de             
dispositivos móveis 

Atendimento Telefônico: 0800 010 1010 

Iniciamos em fevereiro os cadastros dos moradores do Núcleo Residencial Jd. Santa Mônica—
Campinho, na sede da COHAB e, devido ao agravamento da pandemia, os atendimentos presenciais 
foram interrompidos. 
Estamos em retomada 
gradativa, respeitando 
os protocolos sanitários 
de atendimento em 
relação a Covid- 19. As 
convocações já estão 
sendo realizadas para os 
meses de julho e agosto. 
Os atendimentos 
presenciais acontecem 
mediante agendamento prévio. A equipe social, do projeto PAC Quilombo, ressalta que é muito 
importante o comparecimento com os documentos solicitados na convocação, pois é através do 
cadastro que o munícipe receberá a matrícula de  propriedade do lote. 

Fiquem atentos aos comunicados nos grupos e ligações telefônicas.  
Providencie a documentação necessária e não deixe para a última hora! 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA  

EQUIPE SOCIAL CONVOCA FAMÍLIAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS SOCIAIS 


