
PROHAB ANUNCIA RECADASTRAMENTO PARA O RESIDENCIAL JARDIM DAS ARAUCÁRIAS

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Prohab, anunciou na última sexta-feira (26), o
recadastramento e abertura para novas inscrições para os servidores públicos que tenham
interesse em adquirir uma casa no Residencial Jardim das Araucárias. O anúncio foi feito pelo
prefeito Paulo Altomani, que estava acompanhado do secretário de Governo, Júlio Soldado, do
secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Caio Graco, do presidente da Câmara
Municipal, Marquinho Amaral, do diretor presidente da Prohab, Mauro Luiz Moraes, do diretor
Financeiro da Prohab, Antônio César Polimeno, do diretor de Vendas da Cardinalli Imóveis,
Pedro Roberto Rosa de Morais, do Presidente do CEPAM, Lobbe Neto, do presidente do
Sindispam, Adail Alves de Toledo, do diretor do Sindispam, Gilberto Rodrigues Antunes, do
diretor da RPS Engenharia, Roberto Pereira de Souza e do diretor de Engenharia da RPS,
Paulo Flaquer Filho.

  

  

No total serão construídas 687 unidades habitacionais dentro do Programa Minha Casa, Minha
Vida (Faixa 2). O empreendimento está localizado na saída para o trevo da Rodovia
Washington Luís, próximo aos condomínios e do Centro Universitário UNICEP. O lote é de 150
m² com área construída de 46,6 m², sendo o projeto de dois dormitórios mais com a
possibilidade de ampliação para três dormitórios.
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De acordo com o secretário Caio Graco, na entrega das obras será entregue também outros
equipamentos públicos. “No Residencial Jardim das Araucárias também será construída uma
praça e outra área de lazer”.

  

  

Para que o projeto tenha continuidade, a Prohab está realizando o recadastramento e abrindo
período para novas inscrições que deverão ser feitas na Imobiliária Cardinalli. Os interessados
podem procurar a imobiliária já partir desta segunda-feira (29), no horário comercial.

  

  

No ato da inscrição os servidores deverão apresentar os seguintes documentos pessoais: RG e
CPF, último holerite, comprovante de residência, declaração de imposto de renda e a carteira
de trabalho com carimbo do FGTS ou cartão do PIS. Após o cadastro, os documentos serão
encaminhados ao agente financeiro (Caixa) para análise de crédito. A prioridade será o
funcionalismo público no processo de seleção, que inclusive terá desconto no valor de compra
da unidade habitacional.  Nesta aquisição da unidade não será exigido o pagamento da
entrada, cabendo apenas o pagamento das parcelas mensais. As obras estão previstas para
começar no mês de junho pela empresa RPS Engenharia.

  

  

Para o prefeito Paulo Altomani, este é um empreendimento importante para cidade e
principalmente por beneficiar os servidores públicos. “Estamos oferecendo melhores condições
de vida para os nossos servidores”.

  

  

(26/04/2013)
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