
 
 
 

EM DEFESA DA CEHAB E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
HABITAÇÃO POPULAR 

 
Os conselhos profissionais CAU/RJ, CREA-RJ, CRESS-RJ e OAB-RJ, além das entidades 
profissionais IAB-RJ, SARJ, SENGE-RJ, Clube de Engenharia, SEAERJ se manifestam contrários à 
proposta de extinção da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB-RJ), 
apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Criada em 1962, à época denominada Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara 
(Cohab-GB), a empresa influenciou a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a 
elaboração de políticas públicas voltadas à moradia popular. Ao longo de quase 60 anos de 
história, a CEHAB-RJ – que atende exclusivamente famílias com renda de um a três salários 
mínimos – produziu cerca de 200 mil casas e recuperou, aproximadamente, 300 conjuntos 
habitacionais. São quase 900 mil famílias beneficiadas até o momento em todo o estado. 
 
Considerando que: 
 

1) O direito à moradia é assegurado pela Constituição Federal; 
2) O estado do Rio de Janeiro, historicamente, destacou-se por ditar as políticas em 

habitação no Brasil; 
3) A expertise de quase 60 anos de história na produção e recuperação de moradias 

populares que não pode ser desprezada; 
4) 80% das cidades são, em sua maioria, compostas por moradias; 
5)  A CEHAB-RJ é ator único na produção de habitação para famílias com renda de um a 

três salários mínimos; 
6) O trabalho desenvolvido pela CEHAB-RJ é mais do que construir habitação. A empresa 

leva infraestrutura urbana a diferentes localidades e um importante trabalho técnico 
social, visando a garantir a cidadania; 

7) O Estado não pode se omitir na sua obrigação de garantir moradia digna aos cidadãos; 
8) O desenvolvimento socioeconômico no Estado só pode ser alcançado se o déficit 

habitacional for enfrentado; 
9) O desenvolvimento estadual e o desenvolvimento urbano são interdependentes; 
10) O avanço democrático depende da garantia ao direito à moradia e ao direito à cidade; 
11) É preciso resgatar a cultura de elaboração de políticas habitacionais. 

 
Os signatários do presente documento propõem: 
 

1) A exclusão da CEHAB-RJ do Programa Estadual de Desestatização; 
2) A manutenção da CEHAB-RJ como empresa pública; 
3) O fortalecimento e qualificação dos quadros técnicos da empresa; 
4) A criação de políticas públicas consistentes para habitação popular, com foco nas 

famílias com renda média mensal de um a três salários mínimos; 
5) A ampliação dos investimentos na produção e recuperação de moradias populares no 

Estado; 
6) A criação de meta estadual de urbanização de assentamentos populares; 
7) A implantação da Assistência Técnica à moradia popular como política de Estado; 
8) A licitação para construção e recuperação habitacional deve ser realizada apenas com 

projeto completo.  
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Rio de Janeiro, xx de fevereiro de 2018 


