São Paulo, 09 de novembro de 2021.

COMUNICADO
Prezado (a) Associado (a)
Informamos que, após a manifestação realizada pela FIMAPROM - Associação de Gestão em Habitação de
Interesse Social no dia 03 de novembro de 2021 às 8h00 em frente à CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e a SEH - Secretaria Estadual de Habitação
- fomos convidados pela equipe de negociação do governo a nos reunir no dia seguinte, 04 de novembro
de 2021 às 11h00, junto ao Secretário Executivo de Habitação do Estado, o senhor Fernando Marangoni,
responsável pelos programas habitacionais do Estado em parceria com as entidades organizadoras do
terceiro setor.
Nessa reunião, foi estabelecido entre nós e o Senhor Secretário que, no prazo de 15 a 30 dias úteis, será
assinado um novo contrato com a Associação chamado “termo de contratação”, que ajustará todo o
processo construtivo, contendo prazos e definindo todos os procedimentos vindouros desde o início da
construção até a finalização, desencadeando na tão sonhada e almejada entrega das unidades
habitacionais do projeto Capão Redondas K1 e K2 aos associados, totalmente regrado e executado pela
CDHU.
Por fim, comunicamos a todos que a manifestação foi bem sucedida e o nosso objetivo foi alcançado
graças a Deus e a todos os envolvidos. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram da
manifestação e ratificar que, caso não tivéssemos realizado esse ato, certamente ainda estaríamos
desprezados e sem uma resposta verdadeira, concreta e palpável sobre o real andamento do nosso projeto
e sobre os próximos processos que viabilizarão a construção dos apartamentos. Dentro em breve
marcaremos uma assembleia geral para comunicar, de forma especificada aos senhores, sobre todo o
ocorrido na reunião com o Secretário e os procedimentos que serão adotados pelo governo (CDHU/SEH)
nos próximos meses sobre o nosso projeto Capão Redondo – K1 e K2.
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José Valdeci Evangelista
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