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Ofício nº 35395/2018-MP

 

 

Brasília-DF, 25 de abril de 2018.
 
Ao Senhor
GILSON PARANHOS
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB
SCS, Quadra 06, Bloco "A", Lotes 12/13
71.988-001 - Brasília - DF
Assunto: Disponibilização dos cadastros
 

Senhor Presidente,

 

1. Acusamos o recebimento do Ofício SEI-GDF nº 779/2018-CODHAB/PRESI, de 04 de
abril de 2018 e solicitamos a disponibilização dos cadastros dos 219(duzentos e dezenove) candidatos
inscritos no cadastro único do Programa Morar Bem, indicados pelas Entidades, independentemente da
sua situação cadastral, perante a CODHAB, para a análise de crédito, respeitando os requisitos legais
da renda familiar não ser superior a 5 salários mínimos e não ser proprietário de imóvel urbano e rural.
2. Tal solicitação se faz necessária, excepcionalmente, uma vez que:

a) o prazo para a conclusão do projeto venceu no dia 13 de abril de 2017.
b) os candidatos pertencentes à CDRU original e às listas de Migração, 269 nomes,
não preencheram todas as unidades disponíveis no empreendimento Riacho Fundo II-
Etapa 4 e
c) restam, das 3.680 (três mil, seiscentas e oitenta) unidades construídas pela José
Celso Gontijo Engenharia S/A, apenas 160 (cento e sessenta) unidades a serem
contratadas.

3. Sendo assim, tendo em vista a relevância do caso e em consonância com as ações que
visam finalização deste empreendimento, aguardamos o atendimento ao nosso pleito e nos colocamos
à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

 

 

Atenciosamente,



 

FABIANA TORQUATO
Superintendente do Patrimônio da União do Distrito Federal
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