cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS:JUNHO/2016 TOTAL: 147
DATA

01/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber qdo havera inscriçoes para o
priscilla aparecida altino de
programa habitacional minha casa minha vida em
souza vieira
2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.

01/06/2016

DATA

01/06/2016

NOME

Grazielle Camargo

SOLICITAÇÃO

Prezados Boa tarde Gostaria de receber mais
informações, relacionados ao Programa Minha
casa minha vida, e como faço para me inscrever.
Agradeço desde ja Att Grazielle Camargo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Qualquer informação a respeito do
Programa Minha Casa Minha Vida poder ser visto
no sitio http://www.minhacasaminhavida.gov.br/.
Você pode fazer sua inscrição de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da Cohab
- Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação. •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos ainda que não há previsão para
sorteios este ano.

02/06/2016

DATA

01/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Cristiano Maciel

Olá equipe da Regularização Fundiária , tudo
bem? Sou estudante de pos graduação na puc
campinas , do curso de doutorado em urbanismo,
e gostaria de saber se é possível obter um
relatório das ações realizadas pelo GRUPO DE
CONTROLE E CONTENÇÃO DE OCUPACOES,
PARCELAMENTOS CLANDESTINOS E DANOS
AMBIENTAIS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS. no
período de 2010/2015. Este estudo será de
grande valia para a minha pesquisa sobre o
processo de ampliação do aeroporto de
Viracopos. No momento analiso a formação
urbana da região que faz divisa com o aeroporto.
Muito obrigado pela atenção Aguardo um retorno,
Abraço Cristiano Maciel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Boa tarde Cristiano Informo que esta área de
interesse está sendo regularizada pela Prefeitura
Municipal de Campinas. Portanto, sugiro
comparecimento ao protocolo da Prefeitura para
realizar o pedido. Atenciosamente, Daniela
Hayashi Diretoria Técnica - Cohab Campinas

07/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

01/06/2016

mariaeli elesbao

mAIS EUMA VEIZ VENHO PEDINDO UMA
SOLUCAO SOBRE OMEU
PROBREMAPELOAMOR DE DEUS NSEIMAIS
OQUE FAZER FAIZ TEMPO QUE EU ESTOU
TENTANDO NEIMQUE FOSSE UMBARRACO
DEMADEIRAOU UM TERRENOPARAEUMORAR
COM AMINHA IRMA QUE EDEFICINTE EUM
SOBRINHO QUE ESTANA CADEIRA DE RODA
GANHO UM SALARIO MINIMO MEUDEUS
DAVAPRAMIM PAGARUM POUHINHO AQUI
PRA NOIS ESO DOIS COMO SO NA TEM
CONDICOES NEIM PARA DORMIE AINDA UM
BEBE DETREIS MEIS UMA CRIANCA DE
7ANOS GENTE PUVA VOR ME DA
UMASOLUCAO FICA REI ESPERANDO UMA
RESPOSTA AQUI TAMBEM QUAN DO CHOVE
ENTRA AGUA MEU DEUSME COLOCA EU NUM
LUGAR PROVISORIO PELOS MENOS OU NUN
AXILIO MORADIA TEM AI UMCADRASTO COM
VOCEIS FAIS TEMPO

01/06/2016

cristiane mendes ciriaco
cotrim

quero saber quando vai sair o sorteio da cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

02/06/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Não qualquer há previsão pra sorteios.
Att

02/06/2016

DATA

NOME

02/06/2016 Katia Regina Bastos Farias

02/06/2016

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Solicito fazer um pré cadastro para conseguir
uma casa pela Cohab. Tenho uma filha, e
necessito de uma moradia.

Quero saber o numero de pessoas ha espera de
um imovel da COHAB Campinas no dia de hoje
02/06/2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
informamos ainda que para este ano não temos
previsão de sorteio.

02/06/2016

Outros

bom dia conforme publicação em diversos órgãos
de impressa e pela prefeitura na data de hoje
temos : ate R$1800,00 TEMOS 28.304 ACIMA
DE R$1801,00 TEMOS 6.171 A DISPOSIÇÃO

03/06/2016

DATA

02/06/2016

02/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

carlos roberto dasilva

ola,, preciso saber como que faco para negociar
os meus atrasados que hoje esta 3200.00....sera
que não posso dar 30% do valor e parcelar o
resto

edna cristina braga souza

gostaria de saber como fazer o cadastro da
cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Bom dia Sr. Carlos Informamos que esta
COHAB/CAMPINAS, não possui imóveis em
Araraquara. Por favor entre em contato com a
COHAB/ Bandeirantes através do telefone (19)
37317600. Atenciosamente Angela Aparecida
Martins Coordenadora de Cobrança

03/06/2016

Outros

Bom dia! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

03/06/2016

DATA

02/06/2016

NOME

Luis Fernando Martins de
Godoi

SOLICITAÇÃO

Participei do Concurso Público para a Cohab
Campinas, e gostaria de saber como está sendo
(ou será) realizada as convocações para
admissão. Como posso acompanhar? Agradeço a
atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde Sr.Luis Fernando Em conformidade
com item 11.08 do edital do Concurso Público
01/2016: "O candidato aprovado e classificado
para as vagas existentes conforme opção,
obedecendo à ordem de classificação, será
convocado para contratação por correspondência
direta, por meio de carta com Aviso de
Recebimento (AR), e-mail, para ser submetido a
Exame Médico Admissional, de caráter
eliminatório, oportunidade que poderá ser
detectada incapacidade ou enfermidade
impeditiva para o desempenho do trabalho,
podendo nesses casos, serem solicitados
exames complementares." O candidato poderá
acompanhar as convocações através do site da
Cohab Campinas que terá todas as informações
sobre as convocações, assim que concluso todo
o processo do Concurso Público, que atualmente
está na fase de execução das provas práticas
para os empregos que tinham esta exigência no
edital do certame. Atenciosamente,

03/06/2016

DATA

NOME

03/06/2016 Gabriel Ventura dos Santos

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Eu gostaria de saber quais os
documentos necessários para que eu possa me
cadastrar no programa. Fico no aguardo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

03/06/2016

DATA

NOME

Marcela Fabiana Prado dos
03/06/2016
Santos

SOLICITAÇÃO

Bom dia estou desempregada tenho 3 filhos um
com deficiencia pago aluguel gostaria de saber
como faço pra fazer inscrição pois nao tenho
condiçoes de pagar aluguel.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

03/06/2016

DATA

03/06/2016

NOME

FABIANA DA SILVA
NOGUEIRA

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, Poderia informar quando inicia as
inscrições para casa própria da COHAB? No
aguardo, desde já agradeço. Att Fabiana

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

06/06/2016

DATA

03/06/2016

NOME

Carlos Douglas Soares

SOLICITAÇÃO

Ja faz um bom tempo que eu e meu companheiro
fizemos o cadastro na coab em campinas e ata
hoje nos não tivemos se quer um parecer de
voceis por gentileza o fato de sermos Gay não
nos da o direito de termos nossa casa propria ?
Carlos Douglas Soares

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

bom dia Carlos tudo bem ? conforme critério do
minha casa minha vida do governo federal seu
cadastro esta fora do projeto por apresentarem
renda acima dos R$1.600,00 valido ate fevereiro
de 2016,agora a renda máxima e de R$1.800,00
para o projeto mcmv. Importante que você venha
atualizar seu cadastro ele esta inativo neste
momento.consulte o site os documentos que terá
que trazer para atualizar. agora temos algumas
construções e com renda superior a R$1.800,00
entra em outros programas. obrigado a
disposição

07/06/2016

DATA

03/06/2016

NOME

gisele aparecida de paula

SOLICITAÇÃO

olá tenho interece em me inscrever em algum
programa de habitação da Cohab e não sei quais
são os documentos necessários , sou casada não
tenho filhos e estou desempregada moro de
aluguel . Desde já acredeço a atenção de
vocês ,obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da Cohab
- Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação. •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

06/06/2016

DATA

04/06/2016

NOME

Mikaela Caroline Leite Da
Costa Araujo

SOLICITAÇÃO

quero fazer minha inscrição para minha casa
minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

06/06/2016

DATA

05/06/2016

NOME

VANDERLEY JOSE
TEIXEIRA

SOLICITAÇÃO

TENHO MUITO INTERESSE DE ADQUIRIR UMA
MORADIA, POIS PAGO ALUGUEL. EU E MINHA
ESPOSA TRABALHAMOS ACREDITO QUE NÃO
VAMOS TER DIFICULDADE EM PAGAR AS
PARCELAS. TEL. 19 995662290 19 991746839

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Você pode fazer seu cadastro de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

06/06/2016

DATA

06/06/2016

06/06/2016

NOME

ANA MARIA MORAES

Anônimo

SOLICITAÇÃO

SOLICITO A MINUTA DE ESCRITURA PARA
FAZER A ESCRITURA

Olá, gostaria de saber quando a Cohab começará
a chamar os classificados no último concurso
publico para preencherem as vagas de emprego.
Obrigado!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minuta de Escritura

Senhora Ana Maria Moraes, As informações
requeridas foram prestadas ao interessado o Sr.
Gilberto Maciel, através de atendimento
telefônico, na data de hoje, pelo funcionário da
CLFU / DFC - Vicente Giraldelli. Continuamos à
disposição através dos telefones: (19) 3119-9596
ou 3119-9599, falar com Ana Cristina ou Vicente,
no horário das 08h às 16h. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP. Atenciosamente,

07/06/2016

Outros

Bom dia, No edital do Concurso Público 01/2016,
item 01.03,está previsto que: O presente
concurso público terá validade de 2 (dois) anos, a
contar da data da homologação de cada
emprego, podendo ser prorrogado, a critério da
Companhia de Habitação Popular de Campinas COHAB/CP - por igual período. Também está
previsto no item 11.01 que: "a convocação para
admissão obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, não gerando ao candidato
aprovado o direito à admissão. Os classificados
no presente Concurso Público somente serão
convocados por ato discricionário vinculado à
conveniência e oportunidade por parte da
Administração Pública." Assim, por ora, ainda não
temos previsão de chamada. Orientamos, no
entanto, que mantenha seus dados sempre
atualizados, caso ocorra alguma alteração nos
dados informados na sua ficha de inscrição.
Atenciosamente,

07/06/2016

DATA

06/06/2016

06/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Ola tenho uma duvida, estão vendendo os
apartamentos sorteados a pouco tempo no jd san
diego e campinas gostaria de saber se a cohab
tem acompanhado isso pois essa pratica é ilegal
muitas pessoas esperam a anos na fila, e as que
tem a oportunidade de ter a casa propria vendem
sem medo algum de serem punidos

silene da silva

Pretendo ser e por una casa porque pago alugiel
e un dinheiro que poderia ya pagando una acasa
pra nos. Mora. Se for sorteada farei o posivel pra
estar em dias o que ganhamos nau da prafica em
aluguel. E. Tambem seria un gusto a menos pra
minha alimentacao. Euu naunca fui preveligiada
pelas casa da coabo porisso resolvi me escrever
se posivel entrarem em contato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Os apartamentos do Jardim San Diego
referem-se ao empreendimento Abaeté do
Programa Minha Casa, Minha Vida cujo agente
financeiro é a Caixa Econômica Federal, a qual
cabe a fiscalização e encaminhamento de
providências. Quaisquer dúvidas, reclamações e
denúncias sobre os imóveis do Programa Minha
Casa, Minha Vida devem ser encaminhadas
através do 08007216268. Atenciosamente

07/06/2016

Outros

bom dia Silene! tudo bem ? verifique pelo seu
CPF: e não consta cadastro na Cohab e
importante que você entre no site e verifique os
documentos que vai precisar trazer para fazer o
cadastro. a disposição

07/06/2016

DATA

07/06/2016

NOME

Patricia Carodos

SOLICITAÇÃO

Bom Dia Algum Tempo Atras eu fiz uma inscrição
com vocês eu quero saber se eu preciso fazer
alguma atualização de cadastro

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde! Se você participou do recadastramento
que teve inicio em março de 2015 e retirou seu
cartão de Cadastro de Interesse em Moradia, a
atualização será necessária somente se houver
alguma alteração, como telefone, endereço ou
outro, mas caso você não tenha feito o
recadastramento,terá que comparecer na sede da
Cohab com o original dos documentos
relacionados abaixo: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de
renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

07/06/2016

DATA

07/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

ola sobre os interessados em adquirir lote ja tem
alguma resposta como vai ser

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

boa tarde conforme publicado no jornal metro já
tivemos 2 proposta de proprietário de áreas o
qual já esta sendo analisadas pelo dep. jurídico e
na área técnica para poder ajudar e importante
colocar o CPF: se houver alguma situação em
seu cadastro podemos te informar a disposição

07/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Estou sem condições de pagar um aluguel, moro
com minha mãe e meus irmãos, mas no momento
somente eu estou empregado. Peço pelo amor de
07/06/2016 WILLIAM PEREIRA VERAS
Deus que nos ajudem, que nos dê uma casa para
irmos pagando com o preço acessível pois se não
for assim vamos ficar sem casa para morar.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Para participar dos sorteios do
Programa Minha Casa Minha Vida ou qualquer
outro programa relacionado a habitação pela
Cohab, você terá que se cadastrar,
comparecendo a Sede da Cohab com os
documentos originais relacionados abaixo. Caso
você já tenha inscrição e a mesma já esteja
atualizada, terá que aguardar o lançamento de
novos sorteios. •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais); •Comprovante de renda formal:
três últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
Informamos também que para este ano não
temos previsão para sorteios

07/06/2016

DATA

07/06/2016

07/06/2016

08/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Patricia Aparecida R Silva

Preciso saber mais informacoes sobre a
transferência de titularidade. Qual valor está? E
teria como ir com os vendedores e no caso de
faltar algo (algum documento) eles já podem ir
adiantando a papelada?? O senhor responsável
pela associação do bairro fez o encaminhamento,
no entanto, ele afirma que não seria necessário
colocar uma data recente... preciso de um auxilio.
Existe algum modo de conseguir isenção da
taxa?? Aguardo retorno. Obgrigada

Leticia de Souza

Olá gostaria de informações sobre não sei dizer
direito mas é sobre reforma que a coab manda
uma pessoa e faz um empréstimo para
recuperação da moradia.. Gostaria de mais
informações sobre. Obrigado grata..

Anônimo

Como fazer quando mudamos d endereço, quais
documentos levar,e se pode qualquer horário e
dia.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Boa tarde Informamos que essa área não é
empreendimentos da Cohab e nem mesmo
encontra-se sob administração da mesma.
Portanto orientamos a procurar a Secretaria de
Habitação no telefone 19- 3119-9621 Marina,

07/06/2016

Outros

Bom dia! Informamos que a Cohab não realiza
reformas em imóveis, porém a orientamos a
procurar o FUNDAP na Secretaria de Habitação,
Rua São Carlos, nº 667 - Vila Industrial, ao lado
da Cohab, ou ligar para 3119-9615 e falar com
Antonieta.

08/06/2016

Outros

Bom dia! Para atualização os documentos são: Comprovante de endereço do mês atual; CPF/RG; - Cartão CIM; - Carteira de trabalho; 03 últimos comprovante de pagamento de salário;
Mas caso vc não tenha feito o recadastramento,
ou seja, não possui o cartão CIM, entre no site da
Cohab para ver a lista de documentos
necessários para o cadastramento. Horário de
atendimento, 2ª a 6ª das 8h00 as 16h00 Att

08/06/2016

DATA

08/06/2016

08/06/2016

08/06/2016

NOME

Stefani Carvalho

SOLICITAÇÃO

OLA, SOU REGISTRADA A 1 ANO COMO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MORO EM
CAMPINAS A 3 ANOS, GOSTARIA DE SABER
SE EU E MEU MARIDO (MORAMOS JUNTOS A
2 ANOS, MAS NÃO SOMOS CASADOS
LEGALMENTE) CONSEGUIMOS UM
FINANCIAMENTO PELO MINHA CASA MINHA
VIDA, MESMO ELE ESTANDO COM O NOME
COM RESTRIÇÃO... ATT, STEFANI CARVALHO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. No momento não há empreendimento
do Programa Minha Casa, Minha Vida em
andamento. Para participar do sorteio do PMCMV
faixa 1 (de R$ 0,00 a R$ 1.800,00) o interessado
deve estar cadastrado e enquadrar-se no critério
de renda, já citado. Quanto a restrição cadastral
destacamos que não pode ocorrer junto aos
bancos públicos (Banco do Brasil e Caixa
Econômica) e Receita Federal. Caso não sejam
cadastrados, sugerimos verificar a documentação
necessária no site da Cohab-Cp
www.cohabcp.com.br e, após comparecer na
sede da empresa (Av. Pref. faria Lima,10 - Pq.
Itália) para efetivação do cadastro.
Atenciosamente

09/06/2016

09/06/2016

09/06/2016

Luciana Silva correia

Montei pasta e gostaria de sabe quando vou sabe
o resultado

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Favor entrar em contato com a SEHAB Secretaria de Habitação (31199633) para verificar
a possibilidade de atendimento, pois, apesar de
aprovada na análise da Caixa, a interessada
encontrava-se na reserva. Atenciosamente

rosangela ribeiro ramos

Boa tarde Gostaria de saber porque meu nome
não esta na lista 10/05/2016 para participação do
programa minha casa minha vida. Quando terá
outro sorteio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

bom dia Rosângela, verifiquei no seu cadastro e
consta que você tem uma renda acima de
R$1800,00 por isto não consta e importante que
se for menor você atualize. obrigado a disposição

DATA

09/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como fazer a inscrição para minha casa minha
vida ? É necessário ir até a Cohab fazer a
inscrição ou é possível fazer pelo site ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Cadastro de Interesse em Moradia é realizado
apenas na sede da COHAB/CP, localizada na
Avenida Prefeito Faria Lima, 10. O cadastro é
realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. Segue a relação de documentos
necessários: Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver).

10/06/2016

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Patricia Cardoso

Bom Dia Quero saber se vocês passam
imoveis,que não estão sendo mais ocupados por
moradores e não estão realizando os pagamentos
devidos de IPTU e Parcelas,para outra passoa
para assumir os pagamentos e morar na casa

Outros

boa tarde Quando existem alguma retomado
estes imóveis e feito uma avaliação e chamado
através do cadastro portanto e importante que
voce tenha seu cadastro atualizado. sem mais

20/06/2016

CARLOS ROBERTO
CARDOSO JORGE

TENHO INSCRIÇAO NA COHAB DESDE 2008 E
MEU NOME NAO APARECE NA LISTA DE
APTOS PARA O SORTEIO.Obg.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Conforme já orientado através de
contato telefônico realizado em 09/06/2016, seu
nome encontra-se na página 25 da referida
relação. É o último nome da página.

10/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

09/06/2016

09/06/2016

DATA

09/06/2016

09/06/2016

NOME

Rebeca Araújo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá, boa tarde! Gostaria de saber como funciona
o programa da COHAB e como faço para me
inscrever.

ola o meu cpf 40804583803 estou na fila pra
interessados em moradia ee gostaria de adquir
terreno muito obrigado desde ja agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia. Para efetivação do Cadastro de
Interesse em Moradia - CIM o interessado deve
comparecer pessoalmente na sede da Cohab-Cp
(Avenida Pref. Faria Lima, 10 - Pq. Itália), de
segunda a sexta feira das 8h as 16h, portando os
documentos apontados abaixo: - Comprovar pelo
menos 2 últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. - CPF (do
casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se solteiro); - Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; - Certidão de óbito
(se viúvo); - RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); - Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. Após efetivação do cadastro, o
interessado deverá aguardar, pois, no momento
não há previsão para realização de novos
sorteios. Atenciosamente

10/06/2016

Outros

Bom dia, A faixa de renda cadastrada para o CPF
em questão é de R$ 1.067,00, a qual está dentro
da faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida
(de R$ 0,00 a R$ 1.800,00), portanto, deverá
aguardar a ocorrência de sorteio do referido
Programa. Atenciosamente

10/06/2016

DATA

09/06/2016

09/06/2016

10/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

samara regina dos santos
silva

PRECISO SABER REFENTE AOS
MORADORES DA RUA PROFESSORA RUTH
DE OLIVEIRA SILVEIRA BELLO, QUE ESTÃO
EM AREA DE RISCO, QUANDO SERÁ A
REMOÇÃO. POIS A MINHA CASA E DE MINHA
VIZINHA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE
CONDENAÇÃO E ATÉ HOJE NÃO FOI FEITO
NADA, PRECISAMOS COM URGENCIA DE
UMA RESPOSTA POIS A CADA DIA MAIS ELA
PIORA E COM ESSES TEMPOS DE CHUVA, LÁ
FICA MUITO ARRISCADO, FORA QUE HÁ
ANIMAIS PERIGOSOS QUE INVADEM A CASA
DEVIDO AO CORREGO TAUBATE. SEGUE
MEU E-MAIL PARA QUE EU POSSA LHES
ENVIAR UMAS FOTOS DAS CASA. E-MAIL:
SAMARADIREITO2013@GMAIL.COM

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Esse assunto é de responsabilidade da
Secretaria de Habitação, fone: 19-3119-9621

10/06/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Os contratos dos imóveis referentes ao
Programa Minha Casa Minha Vida, são assinados
com a Caixa Econômica Federal. Dessa forma,
não cabe a COHAB a gestão da inadimplência.
Porém, em casos de retomada do imóvel,
independente do motivo, convoca-se o próximo
da lista de espera, ou seja, o próximo grupo
familiar da lista de espera que foi sorteado e já
encontra-se com a documentação aprovada pela
Caixa Econômica Federal.

10/06/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. O contato com as famílias sorteadas
ocorre através de correspondência. Uma
convocação será encaminhada para o endereço
informado no ato do cadastro. É importante
destacar que no momento não há nenhum
programa habitacional em andamento em
Campinas, nem mesmo o Minha Casa, Minha
Vida, portanto não há previsão para a realização
de sorteios.

10/06/2016

marilia eloi moya

Anônimo

Boa tarde Gostaria de saber informações sobre
imoveis que foram sorteados e a pessoa perdeu
por não pagar ou vender, existe alguma
possibilidade de conseguir adquirir esse tipo de
imóvel sem ser através de sorteio, dando entrada
em dinheiro.

Gostaria de saber qual a forma de contato feita
pela COHAB para quem é sorteado no Minha
Casa, Minha Vida.

DATA

NOME

10/06/2016 Valdinéia Aparecida Soares

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia; Moro de aluguel pago R$600,00 de
aluguel e R$305,00 de condomínio, trabalho
como autônoma Salario R$1.000,00 mais
benefícios, gostaria de saber se posso me
inscrever no programa da cohab, pois não
consigo financiar um imóvel pois não tenho
comprovante de renda e preciso sair do aluguel,
onde devo ir, quais documentos levar.
Atenciosamente; Valdineia Apª. Soares.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Para efetivação do Cadastro de
Interesse em Moradia - CIM o interessado deve
comparecer pessoalmente na sede da Cohab-Cp
(Avenida Pref. Faria Lima, 10 - Pq. Itália), de
segunda a sexta feira das 8h as 16h, portando os
documentos apontados abaixo: - Comprovar pelo
menos 2 últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. - CPF (do
casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se solteiro); - Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; - Certidão de óbito
(se viúvo); - RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); - Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. Após efetivação do cadastro, o
interessado deverá aguardar, pois, no momento
não há previsão para realização de novos
sorteios. Atenciosamente

10/06/2016

SOLICITAÇÃO

10/06/2016

Anônimo

entao no caso nao consigo o terreno

Outros

Boa tarde! Por gentileza reformular a pergunta,
para que possamos direcionar o atendimento

10/06/2016

11/06/2016

Anônimo

quero saber se foi sorteada como posso saber

Outros

Bom dia, Para informações sobre sorteio
necessitamos do CPF. Atenciosamente

13/06/2016

DATA

12/06/2016

NOME

alexandre rodrigo serafim de
oliveira

SOLICITAÇÃO

Quero fazer uma incriçao pois estou morando
com minha mae a casa e pequena e moramos
aqui em 8 pessoas tenho uma bebe de cinco
meses quero uma casa pra poder recomeçar
minha vida ja que cheguei do rio de janeiro a
pouco tempo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, No momento não temos nenhum
programa habitacional em andamento. Porém,
caso ocorra, para participação o primeiro passo é
fazer o cadastro conforme orientações baixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): - Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. - CPF (do casal); - RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH - Certidão de nascimento
(se solteiro); - Certidão de casamento (se
casado); se separado ou divorciado com a
averbação; - Certidão de óbito (se viúvo); - RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); - Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); - Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; - 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Atenciosamente

13/06/2016

DATA

12/06/2016

NOME

José Aparecido de Lira

SOLICITAÇÃO

Boa noite! Venho através desta, solicitar minha
inscrição junto a Cohab no programa minha
minha vida. Obrigado!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastrode
Interesse em Moradia é necessário comparecer
pessoalmente na sede da Cohab-Cp, conforme
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): - Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. - CPF
(do casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH - Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; - Certidão de
óbito (se viúvo); - RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); - Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

13/06/2016

DATA

12/06/2016

NOME

Carlos Eduardo Braz

SOLICITAÇÃO

Boa Noite gostaria de saber como faço para me
cadastrar na Cohab e quais documentos
necessários para o cadastramento.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Para se cadastrar é necessário
apresentar a documentação conforme orientado
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): - Comprovar pelo menos
2 últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. - CPF (do
casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se solteiro); - Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; - Certidão de óbito
(se viúvo); - RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); - Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

13/06/2016

DATA

13/06/2016

NOME

Carlos Alexandre dos
Santos

SOLICITAÇÃO

Fiz meu cadastro para obter a casa própria pelo
programa minha casa minha vida a muito tempo,
e como pago aluguel desde a época que me
cadastrei já me mudei muitas vezes, então não
sei se já fui notificado ou contemplado pela
Cohab. Gostaria de saber minha situação atual na
questão de conseguir a moradia!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia, O cadastro encontra-se inativo /
cancelado por não atendimento a convocação
para recadastramento em 2015. Todos os
cadastrados foram convocados para
recadastramento em 2015 e, os que não
compareceram ou compareceram e não tinham a
documentação tiveram seus cadastros
cancelados. Muito provavelmente o endereço
cadastrado não correspondia com a realidade e a
correspondência enviada não chegou ao destino
correto. Para regularização da situação, o
interessado deve comparecer na sede da CohabCp conforme orientações abaixo: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos

DATA
RESPOSTA

14/06/2016

DATA

13/06/2016

NOME

IZABEL CRISTINA MIGUEL
PRAXEDES

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço para participar.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para participação nos programas
habitacionais do município de Campinas os
interessados devem cadastra-se na Cohab-Cp,
no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia. As
orientações para cadastramento estão pontuadas
abaixo: Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

14/06/2016

DATA

13/06/2016

NOME

Joseane A. Azevedo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, A algum tempo fiz uma inscrição e
gostaria de saber como esta se valida ou não,
pois aqui no sistema consta como nenhum
cadastro. Estamos com uma situação muito
delicada onde moro pois querem tirar nossa casa
mas não dão opção de nos oferecer uma moradia
pelo salario do meu paim sendo assim quero
saber como proceder para fazer em meu nome.
Ele é um senhor de quase 70 anos e numa
situação de saúde afetada devido a esse
constrangimento.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, O cadastro referente ao CPF.
31741511801 encontra-se inativo / cancelado.
Para regularização da situação o interessado
deve comparecer na sede da Cohab-Cp conforme
orientações abaixo: Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

14/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de comprar um apartamento
direto com a Cohab... O que é necessário? Uma
Viviane de Morais Geremias
13/06/2016
amiga me indicou um apartamento no Dic V. Teria
Nobre
que dar uma entrada e financiar o restante com a
cohab certo? Desde já agradeço a atenção!

13/06/2016

Anônimo

Boa noite, eu gostaria de saber como faço para
ter acesso à lista de sorteados ao loteamento do
Santa Lúcia, em Campinas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

bom dia Viviane para poder adquirir algum imóvel
junto a Cohab e preciso estar com o cadastro
atualizado por isso Voce deve vir ativar o
cadastro e já obter informações sobre os imóveis.
FAVOR VIR ATUALIZAR E ME PROCURE JÁ
INFORMO PARA VOCE. CESAR OU WLADIMIR

14/06/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. A relação das famílias sorteadas para o
empreendimento Santa Luzia, bem como o
regulamento do sorteio e demais informações,
encontram-se disponíveis no site da COHAB/CP.
Segue o link para consulta:
http://www.cohabcp.com.br/mcmv/mcmv2015.htm
l Atenciosamente.

14/06/2016

DATA

14/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço para me inscrever

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as instruções abaixo: Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

15/06/2016

DATA

14/06/2016

NOME

Higor Fernando de Oliveira
Lima

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço a inscrição, pois
possou problemas de saúde e não posso
trabalhar (CID i27), porem recebo auxilio doença
do INSS, minha duvida é se devo levar relatórios
dos médicos para fazer a inscrição?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia, Para efetivação do Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as orientações abaixo: Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Com relação ao CID, acaso
seja uma deficiência deverá ser apresentado um
atestado médico, conforme orientação acima. E
no que se refere ao fato de receber auxílio
doença, para comprovação do valor, deverá ser

DATA
RESPOSTA

15/06/2016

DATA

14/06/2016

14/06/2016

NOME

Fabio de Melo Sotelo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá, bom dia. Gostaria de saber se há previsão
de data para a convocação e admissão dos
aprovados no concurso público da Cohab,
especificamente para o cargo de Engenheiro Civil
Júnior. Desde já, agradeço a atenção. Att, Fabio

gostaria de saber se quando a pessoa for
sorteada ela tiver desempregada e com o nome
sujo ela consegue pegar a casa da cohab ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Sr. Fabio, No edital do Concurso Público
01/2016, item 01.03,está previsto que: O presente
concurso público terá validade de 2 (dois) anos, a
contar da data da homologação de cada
emprego, podendo ser prorrogado, a critério da
Companhia de Habitação Popular de Campinas COHAB/CP - por igual período. Também está
previsto no item 11.01 que: "a convocação para
admissão obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, não gerando ao candidato
aprovado o direito à admissão. Os classificados
no presente Concurso Público somente serão
convocados por ato discricionário vinculado à
conveniência e oportunidade por parte da
Administração Pública." Assim, por ora, ainda não
temos previsão de chamada. Orientamos, no
entanto, que mantenha seus dados sempre
atualizados, caso ocorra alguma alteração nos
dados informados na sua ficha de inscrição.
Atenciosamente,

15/06/2016

Outros

Bom dia, A análise quanto a renda e restrição
cadastral ocorre conforme o programa
habitacional que está vigente no momento,
portanto, não há como orientar com certeza. Até o
momento, no Programa Minha Casa, Minha Vida
não pode haver restrição cadastral com os
bancos federais (Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal) e a Receita Federal. Porém,
esta análise geralmente depende da renda do
grupo familiar, portanto, é necessário aguardar
ser selecionado para algum empreendimento.
Atenciosamente

15/06/2016

DATA

14/06/2016

14/06/2016

14/06/2016

15/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

15/06/2016

Anônimo

Boa tarde, fiz o pela primeira vez cadastro no ano
2015, eu preciso pegar o cartão de
cadastramento?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Se o cartão não foi retirado quando da
efetivação do cadastro, o interessado deve retirar
em qualquer momento na sede da Cohab-Cp,
onde foi realizado o cadastro. É importante retirar
o cartão, pois ele comprova o cadastramento na
Cohab-Cp e avisa a data de validade do cadastro.
Atenciosamente

Anônimo

Bom dia, gostaria de saber se este ano de 2016
terá sorteio para minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Não há previsão para realização de
sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Atenciosamente

15/06/2016

Outros

Bom dia, - Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual (do mês que
estivermos ou que tiver acabado de passar ex:
como estamos em junho, hoje poderia ser de
maio ou junho de 2016) e a outra de dois anos
atrás (hoje deveria ser de junho de 2014 para
trás). Atenciosamente

15/06/2016

Outros

BOM DIA PATRICIA !!!! CONSULTEI SEU
CADASTRO E ESTA INATIVO POR NÃO TER
COMPARECIDO NO RECADASTRAMENTO E
IMPORTANTE SUA ATUALIZAÇÃO,QUANTO
AOS IMÓVEIS A COHAB RETOMA POR FALTA
DE PAGAMENTOS E QUE VOCÊ ACOMPANHE
JUNTO A COHAB. SEM MAIS A DISPOSIÇÃO

24/06/2016

Anônimo

Oi tudo bem quero que vcs tira uma duvida para
fazer a iscrisao que dois anos tem quer ser do
mesmo meses

Patricia

Bom Dia Quero saber se vocês passam
imoveis,que não estão sendo mais ocupados por
moradores e não estão realizando os pagamentos
devidos de IPTU e Parcelas,para outra passoa
para assumir os pagamentos e morar na casa

DATA

15/06/2016

NOME

cassia costa de souza

SOLICITAÇÃO

Bom dia. Gostaria de saber por qual canal de
informação sairá a convocação do concurso
publico 001/2016,por carta,site ou diário oficial da
prefeitura de campinas? Para que eu possa
acompanhar e não perder o prazo.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Cassia, Em conformidade com item
11.08 do edital do Concurso Público 01/2016: "O
candidato aprovado e classificado para as vagas
existentes conforme opção, obedecendo à ordem
de classificação, será convocado para
contratação por correspondência direta, por meio
de carta com Aviso de Recebimento (AR), e-mail,
para ser submetido a Exame Médico Admissional,
de caráter eliminatório, oportunidade que poderá
ser detectada incapacidade ou enfermidade
impeditiva para o desempenho do trabalho,
podendo nesses casos, serem solicitados
exames complementares." Informamos que o
processo de convocação dos candidatos é feito
através de telefone, email, correspondência direta
(por meio de carta com aviso de recebimento AR) e também é feita a publicação no Diário
Oficial do Município de Campinas. Desse modo, é
muito importante que seus dados cadastrais
estejam sempre atualizados. Se houver
necessidade de fazer alguma atualização, é
necessário entrar em contato com a COHAB em
seus canais de atendimento. O candidato poderá
acompanhar todas as convocações através do
site da Cohab Campinas, que terá todas as
informações sobre as convocações assim que
concluso todo o processo do Concurso Público,
que atualmente está na fase de homologação
para os empregos que tinham exigência de prova
prática no edital do certame. Atenciosamente,

15/06/2016

DATA

15/06/2016

15/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Venho por meio dessa mais uma vez,no intuito de
saber como faco para comprar um lote
urbanizado.Ja tentei outros meios pela
cohab,mas como è se.pre dito ...nao me
enquadro em programa nenhum. Por favor eu
suplico alguma ajuda sou pai de familia e so eu
trbalho,tenho 2 filhos pequenos onde um deles se
enquadra com cid assinado pelo medico. O cpf
que esta feito nosso cadastro è o da minha
esposa...35916846860 Estarei no aguardo de
uma resposta positiva. Renato Regis

Anônimo

Oi boa noite mas quando entrega as casa da do
programa minha casa minha vida pois daqui a
pouco estamos fazendo outro cadastro logo logo
vai fazer dois anos estou preocupado pois estou
na lista de aptos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

BOM DIA RENATO!!!! CONFORME JÁ
CONVERSAMOS OS LOTES ESTÃO EM FASE
DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS
PROPRIETÁRIOS DE ÁREAS E A COHAB
ESTAMOS MUITO CONFIANTE QUE E BREVE
DEVERA SURGIR AS NOVIDADES. SEM MAIS
A DISPOSIÇÃO

24/06/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, A lista de aptos a participar do sorteio
será divulgada mensalmente, pois é uma
obrigatoriedade que o município tem que cumprir.
Porém, não há previsão para realização de
sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Quanto ao cadastro é importante mantê-lo
atualizado, pelo menos a cada dois anos
conforme consta no cartão que comprova o
cadastro e avisa a validade do mesmo.
Atenciosamente

16/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

16/06/2016

16/06/2016

Vitor Lucas Oliveira de
Freitas

bom dia! gostaria de saber quando abre inscrição
para cohab campinas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, O Cadastro de Interesse em Moradia é
realizado de segunda a a sexta feira, das 8h às
16h, na sede da Cohab-Cp (Avenida Pref. Faria
Lima, 10 - Parque Itália). O interessado deve
comparecer com os documentos apontados
abaixo: Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. Atenciosamente

16/06/2016

Joyce

Bom dia gostaria de saber como faço para me
inscrever na cooperativa e como funciona. Pois
eu já tenho cadastro na COHAB.

Outros

Boa tarde! Informamos que a Cohab não tem
qualquer vinculo com nenhuma Cooperativa.

16/06/2016

ERICA CRISTIANI

Boa tarde! gostaria de saber se tenho algum
debito pendente de uma casa no parque oziel.
Att, Erika

Outros

Boa tarde! Para saber qualquer informação sobre
o imóvel, o proprietário deverá comparecer
pessoalmente na Cohab com o número do
contrato. O horário de atendimento é das 8h00 as
16h00 de segunda a sexta feira

16/06/2016

16/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

16/06/2016

Anônimo

boa tarde, ja tive um beneficio pela cdhu em outra
cidade. gostaria de saber se posso estar
adquirindo um imovel pela cohab.

Outros

boa tarde se já foi beneficiada nao pode ser
mais.a caixa consulta o cadmult. sem mais

20/06/2016

DATA

16/06/2016

NOME

gislaine ferreira de oliveira

SOLICITAÇÃO

quero me cadastrar no programa minha casa
minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia, Para efetivação do Cadastro de
Interesse em Moradia - CIM o interessado deve
seguir as instruções abaixo: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br O cadastro é um só,
independente do programa habitacional. Quanto
ao Programa Minha Casa, Minha Vida no
momento não há previsão para realização de
sorteio. O cadastro será realizado e o interessado

DATA
RESPOSTA

17/06/2016

DATA

16/06/2016

NOME

ana lucia ferreira

SOLICITAÇÃO

gostaria muito de poder participar da minha casa
minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia, Para participação no Programa Minha
Casa, Minha Vida é necessário comparecer à
sede da Cohab-Cp para efetivação do CIM Cadastro de Interesse em Moradia. Porém, no
momento não há previsão para realização de
novos sorteios. O interessado efetivará o
cadastro e deverá aguardar a ocorrência de
novos empreendimentos. Abaixo, os
procedimentos para efetivação do cadastro:
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália

DATA
RESPOSTA

17/06/2016

DATA

16/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Ola estou enterressada em comprar uma
habitação, na cidade de itapetininga na vila Paulo
Ayres quero saber como faço se posso comprar o
imóvel me respondam o e-mail, nem que seja
com mensagem automática, aguardo resposta.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa tarde Andressa tudo bem ? temos uma casa
ai com preço de R$ 92.000,00 mais 5 % de
despesas solicito enviar a proposta e estaremos
retornando. sem mais José Cesar 19-31199566

17/06/2016

DATA

17/06/2016

NOME

Lilian de Sousa Costa

SOLICITAÇÃO

Bom dia, gostaria se a Cohab tem inscrições para
terrenos? Quais os requisitos para fazer a
inscrição?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA

Bom dia, Para participação nos Programas
Habitacionais no município de Campinas é
necessário cadastrar-se no CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia. Os procedimentos e a
documentação necessária estão apontados
abaixo: Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Quando da realização do
cadastro solicite orientações sobre o programa de

DATA
RESPOSTA

17/06/2016

DATA

17/06/2016

NOME

daniel nunes da silva

SOLICITAÇÃO

gostaria de me cadastrar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para se cadastrar o interessado deve
seguir as instruções abaixo: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

20/06/2016

DATA

17/06/2016

17/06/2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Robson dos Santos

Boa tarde! Meu pai, falecido em 2012, possui
cadastro na Cohab Campinas a muitos anos,
porém até hoje não houve contato relacionado a
sorteios. Minha mãe precisa de um imóvel em
Campinas, pois a 20 anos mora em área de
ocupação irregular na cidade. É possível verificar
se o cadastro do meu pai ainda está ativo? Fico
no aguardo, muito obrigado! Atenciosamente,
Robson dos Santos

Outros

Robson, Bom dia. Para verificar se o cadastro de
seus pais encontra-se ativo ou inativo
necessitamos do CPF de ambos. Por favor os
encaminhe para que possamos verificar e dar o
retorno adequadamente. Se preferir retornar por
telefone, fique à vontade (19) 31199570 com
Danila.

20/06/2016

Anônimo

Boa tarde estou meio perdida e preciso de ajuda.
Meu pai faleceu e nós não temos a minuta da
casa . O que devemos fazer? É também gostaria
de saber se tem custo pois estamos com muitas
dificuldades, sem condições e sem dinheiro

Minuta de Escritura

Bom dia! Por gentileza, informar o número do
contrato e o endereço do imóvel para que
possamos orienta-lo. Att

20/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

NOME

17/06/2016 José aparecido costa vieira

SOLICITAÇÃO

se tive um encaixe para moradia no plano minha
casa minha vida por favor me encaixe, pois moro
de favor

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Através do CPF informado consultamos
o CIM e não foi encontrado cadastro em nome de
José Aparecido Costa Vieira. Para se cadastrar e
poder participar do Programa Minha Casa, Minha
Vida quando houver sorteio, o interessado deve
seguir as instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

20/06/2016

DATA

17/06/2016

NOME

josè aparecido fagundes
jacomo

SOLICITAÇÃO

nao possuo casa moro de aluguel e queria fazer
parte do programa minha casa minha vida.....

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para participação no Programa Minha
Casa, Minha Vida o interessado deve estar
cadastrado no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia da Cohab/Cp e possuir renda mensal
familiar de R$ 0,00 a R$ 1.800,00. Abaixo as
orientações para efetivação do cadastro:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente,

20/06/2016

DATA

17/06/2016

NOME

Elionadia Moreira

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber quando vão iniciar ou seja
começou as inscrição da COHAB 2016?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, O Cadastro de Interesse em Moradia CIM não está e não foi encerrado e ou paralisado
recentemente, portanto para cadastrar-se o
interessado deve seguir as instruções abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

20/06/2016

DATA

17/06/2016

19/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Olá então envie o pedido de como comprar uma
casa na paulo ayres em itapetininga, vocês me
responderam que tem uma à venda quero o
endereço para conhecer o imóvel e avalia- lo.
Como são as formas de pagamento fora o valor a
vista e de quanto tem que ser a minha renda
mínima e máxima para poder financiar pelo minha
casa minha vida.Aguardo resposta.

Anônimo

Gostaria de estar verificando os sorteados do
takanos e do san diego pq ganharam mas estão
alugando os apartamento no takanos tem um
monte que já vendeu e quem realmente precisa
não ganha pago aluguel e até hj n consigo fazer
uma compra digarantida para minha casa
verifiquem pois vou entrar com providências pra
mim pois isso é um erro de vcs que deveriam
verificar quem realmente precisa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

bom dia segue endereço 1 casa rua Ezequiel
Silveira N.11 VILA AYRES ITAPETININGA valor
R$ 92.677,60 mais as taxas administrativas DE
5%, CABE A VOCÊ FAZER A PROPOSTA QUE
SERÁ ANALISADA. A DISPOSIÇÃO 1931199566

24/06/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, As denúncias referentes as ocupações
irregulares dos imóveis do Programa Minha Casa,
Minha Vida devem ser encaminhadas através do
08007216268 da Caixa Econômica Federal, a
quem cabe a fiscalização. Atenciosamente

20/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

marilia alves santana

SOLICITAÇÃO

escricao cohab casa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia da Cohab-Cp o interessado
deve seguir as orientações abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

20/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

No condomínio quilombo no San Martin tem um
rapaz construindo e cercando nos fundos do
condomínio 2 como se fosse barraco já tem 2.
Um deles serve para eles ficar usando droga
como eles construíram quase no fundo da minha
casa o cheiro da maconha vem na minha casa.o
rapaz é morador do condomínio aqui também .

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia! Informamos que o assunto não é de
competência da Cohab, portanto solicitamos que
a denuncia seja dirigida a Secretaria Municipal de
Habitação - SEHAB, no telefone 3119-9618 ou
pelo 156 da Prefeitura.

20/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

Tatiane Maria da Silva

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como me inscrever

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivar o cadastro no CIM Cadastro de Interesse em Moradia o interessado
deve seguir as instruções abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

21/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

Monique cintia cunha

SOLICITAÇÃO

Estou passando muito aperto pagando aluguel so
tem uma pessoa dentro de minha casa somoa em
7. Queria saber a documentação certa pra mim
fazer a inscrição na cohab? Das casas populares

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Para efetivar o cadastro no CIM Cadastro de Interesse em Moradia o interessado
deve seguir as instruções abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

21/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

21/06/2016

21/06/2016

20/06/2016

isabel cristina dos santos
cavalkero

COMO FAZER A INSCRICAO DA CASA
PROPRIA

Outros

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

20/06/2016

Camila Felix Dos Santos

Olá gostaria de saber quando será o próximo
sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, No momento não há previsão para
realização de novos sorteios. Atenciosamente

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

boa tarde.mudei para esse endereço a cerca de 1
mes , morava em hortolandia , morei la por 2
anos a dona da casa pediu a casa e tive que
Patricia Cristina dos santos mudei de uma hora pra outra uma vez que pago
20/06/2016
Souza Lopes
aluguel, gostaria de saber se posso fazer
inscrição se posso como levar comprovante de
endereço uma vez que estou em campinas a 1
mes. desde ja agradeço e aguardo contato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as instruções abaixo: Destacamos a necessidade
de comprovação de moradia no município de
Campinas há pelo menos 2 anos para conclusão
dos procedimentos. CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

21/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

Jaqueline de Assis

SOLICITAÇÃO

Gostaria de me inscrever na Cohab para moradia.
Como devo proceder? Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

21/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Moro em campinas muitos anos,Mas não tenho
comprovante nenhum no meu nome. Sera que
posso levar um comprovante escolar da minha
filha da escola??

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as instruções abaixo: Os exemplos de
comprovante de endereço constam, entre
parenteses, no primeiro item, infelizmente o
comprovante escolar não serve para comprovar
moradia. CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

21/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

rogerio francisco

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se meu nome ja foi sorteado em
algum sorteio, me informe como faço para
verificar, e qdo tiver sorteios vcs manda uma
carta avisando a data do sorteio, aguardo
resposta, obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Verificamos através do CPF informado,
porém não há registros de sorteio, ou seja, o CPF
informado não foi contemplado. A verificação /
acompanhamento pode ser realizada através do
site da Cohab-Cp www.cohabcp.com.br no link
informações sobre sorteios. Destacamos que no
momento não há previsão de realização de novos
sorteios. Atenciosamente

21/06/2016

DATA

20/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Meu nome é Beatriz e moro em Campinas desde
q nasci tenho uma filha de dois anos e cinco
meses e moro com meu marido wesley em um
barraco da mãe dele numa área de risco no
parque oziel gostaria de. Saber se vcs podem me
ajudar eu trabalhava mais estou parada no
momento por motivo de saúde estou tentando
afastar meu marido trabalha. No momento e eu
ganho bolsa familia e pelo a vcs q me ajudem
meu imail é esse se quiserem entrar em contato
beatriz25norato@gmail.com e meu número é
019984558326por favor nos ajudem

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia, Para participação nos programas
habitacionais do município de Campinas o
interessado deve efetivar seu cadastro no CIM Cadastro de Interesse em Moradia. Destacamos
que após a efetivação do cadastro, para
atendimento, o interessado deve ser sorteado,
sendo essa a única forma de atendimento. As
instruções para se inscrever estão abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:

DATA
RESPOSTA

21/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Olá, comprei a casa e já tem mais 2 anos que foi
pedido a mimita e até agora não saiu, diante do
Donizete Aparecido Chagas
20/06/2016
exposto, gostaria de informações e que essa
dos Santos
minuta saísse com urgência por favor.
ATENCIOSAMENTE Donizete

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minuta de Escritura

Senhor Donizete, As informações requeridas já
foram prestadas em 18/03/2016, através da SIC
nº 462 de 15/03/2016. Atenciosamente,

23/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

RENATA FOLAYAN
SANTANA

SOLICITAÇÃO

COMO PARTICIPAR

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia. Verificamos em nosso banco de dados
que a Sra. já realizou cadastro na COHAB/CP,
porém o mesmo encontra-se desativado por falta
de atualização. Dessa forma, para participar de
qualquer programa habitacional é necessário a
atualização do referido cadastro. Cabe esclarecer
que no momento não há nenhum programa
habitacional em andamento, nem mesmo o Minha
Casa, Minha Vida, porém é importante realizar a
atualização. Segue a relação dos documentos
necessários para atualização: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento

DATA
RESPOSTA

22/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Gisele de C R AMARAL

OLA BOM DIA GOSTARIA DE SABER QUAL A
PREVISÃO PARA SORTEIO NESTE ANO
TENHO MINHA INSCRIÇÃO DESDE DE 2001 E
NO SITE ONDE POSSO ACOMPANHAR DATAS
DE SORTEIOS E LOCAIS COM
EMPREENDIMENTOS PARA SORTEIO EM 2016
OBRIGADA GISELE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Como no momento não há nenhum
programa habitacional em andamento, não há
previsão para a realização de sorteios. Quanto as
informações referentes a sorteio, estarão
disponíveis na opção "Informações sobre
Sorteios", localizada na parte inferior da página.
Atenciosamente,

22/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom Dia, gostaria de saber o que é necessário
apresentar para se cadastrar no programa ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. O cadastro de interesse em moradia é
realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às
16h. Qualquer pessoa pode realizar o cadastro,
desde que resida em Campinas mais de 2 anos.
Segue a relação dos documentos necessários
para realizar o cadastro: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

22/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber quando abre as inscriçoes?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. O cadastro de interesse em moradia é
realizado diariamente, de segunda à sexta-feira,
das 8h às 16h. Segue a relação dos documentos
necessários para realizar o cadastro:
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

22/06/2016

DATA

21/06/2016

21/06/2016

21/06/2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

bom dia meu nome eh gisele e moro em um
apartamento que faz 1ano e meio que a cohab e
a caixa economica entregarao,e pago aluguel a
6meses tenho 6filhos estou na fila de espera a
um tempo ja pra pode ser sorteada e o cara em
que moro no apartamento dele foi e,bora pq
aprontou e os caras colocou ele pra correr de la e
o irmao delel que ficou reponsavel pelo
apartamento foi quem alugou pra mim e agora ele
quer o apartamento e eu nao vou sai justamente
pq nao tenho moradia fixa morava junto com
minha mae e gostaria de uma respostas de vceis
sobre essa situacao pq eu ainda tenho 2meses
pra fica no apartamento e nao vou sai as pressas
entao peco atencao de vceis sobre essa situacao
e aguardo retorno.obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, A Cohab-Cp não tem gestão sobre as
ocupações irregulares das unidades habitacionais
do Programa Minha Casa, Minha Vida. As
denúncias devem ser encaminhadas através do
telefone 08007216268 da Caixa Econômica
Federal. Atenciosamente

22/06/2016

Anônimo

aqui eh takanos 1 jd.vila olimpia bloco 7
apartamento 22 e eu nao acho justo muitos
ganharao que nao tem nem familia estao
alugando e vendendo e ninguem tomar uma
atitude pq foi como eu falei nao vou sai do
apartamento ate vceis tomarem uma decisao
.....obg gisele

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, A resposta já foi encaminhada através
de questionamento realizado anteriormente.
Atenciosamente

22/06/2016

Outros

Bom dia! Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento. A COHAB/CP
cadastra famílias com renda mensal de até 10
salários mínimos, porém não há programa
habitacional para nenhuma faixa de renda. O
último foi o Minha Casa, Minha Vida e a renda
familiar permitida foi de até R$ 1800,00. Dessa
forma, deverá aguardar o lançamento de algum
programa habitacional que atenda a sua faixa de
renda.

22/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Graziela Roberto
Nascimento

Gostaria de saber meu salário sendo acima de
1900,00, qual habitação me encaixo. Desde já
agradeço

DATA

21/06/2016

NOME

Gisele Zanotti

SOLICITAÇÃO

Bom dia. Gostaria de saber se posso me
inscrever no Programa Habitacional Minha casa
minha vida?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. O cadastro de interesse em moradia é
realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às
16h. É necessário o comparecimento do
interessado na sede da COHAB, não sendo
possível realizar o cadastro por internet/e-mail.
Segue a relação dos documentos necessários
para realizar o cadastro: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

22/06/2016

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Francisca Cleurileny

Gostaria de saber, sobre o programa
Chamamento. Não consegui intender sobre esse
novo programa, é para pessoas que querem
comprar um imovel particular? Quias são os
requisitos. Tenho cadastro desde 2012, e não
estou mais conseguindo pagar meu aluguel, para
adquirir uma casa não tenho o valor para dar
entrada para realizar o financiamento. No
aguardo Francisca Cleurileny F:19 98831-3635

Outros

Este edital de chamamento publicado no site da
Cohab Campinas e em meios de comunicação do
município, é para proprietários de áreas que
estejam interessados em empreender com a
parceria da Cohab Campinas. No caso a Cohab
faria um estudo técnico da área visando viabilizar
o seu loteamento. Em relação ao financiamento
será uma outra etapa, que vai depender: 1º do
interesse dos proprietários de áreas e 2º se a
área tem condições para empreender.

21/06/2016

Marcelo Jerônimo da Silva

Duvida

Outros

Bom dia! Por gentileza informar qual é a duvida
Att

21/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

21/06/2016

21/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

Caroline Monteiro Silva

SOLICITAÇÃO

Como faço pra me inscrever nos programas
habitacionais? Posso mandar os documentos
exigidos via e-amil? Pois trabalho em horário
comercial, fica difícil se deslocar até a sede.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia. O cadastro de interesse em moradia é
realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às
16h. É necessário o comparecimento do
interessado na sede da COHAB, não sendo
possível realizar o cadastro por internet/email.Qualquer pessoa pode realizar o cadastro,
desde que resida em Campinas a mais de 2 anos.
Segue a relação dos documentos necessários
para realizar o cadastro: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália

DATA
RESPOSTA

22/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber quais as documentações
preciso levar para fazer inscrição minha casa
minha vida na cohab ? Pois não ecncontrei no
site

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

22/06/2016

DATA

NOME

21/06/2016 Roberto messias dos sanos

SOLICITAÇÃO

Boa noite,gostaria de saber quando vai abrir
inscriçÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. A COHAB/CP realiza cadastro
diariamente, de segunda à sexta feira, das 8h às
16h. Segue a relação dos documentos
necessários: Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

22/06/2016

DATA

21/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Eu sou autonima eu consigo fazer escrição ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Consegue, basta apresentar os
seguintes documentos: Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

22/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

22/06/2016

23/06/2016

22/06/2016

Yara Balbino Matheus

Quais são os documentos necessários para a
inscrição no programa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br

22/06/2016

Anônimo

Bom dia havera sorteio esse ano novamente de
2016 sera encaminhado cartas aos participantes
ou a cohab ligara por via telefone. Grata:

Outros

Bom dia, No momento não há previsão para
realização de sorteio. Atenciosamente

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

22/06/2016

Anônimo

Ola gostaria de sabe se as casas com escritura
pela cohab tem habiti-se.

Outros

Bom dia Informe o endereço completo do imóvel
para poder pesquisar se há habite-se.
Atenciosamente, Daniela

23/06/2016

DATA

22/06/2016

NOME

VANDERLEY JOSE
TEIXEIRA

SOLICITAÇÃO

NECESSITO MUITO EM ADQUIRIR UMA
MORADIA, POIS PAGO ALUGUEL

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para participação nos programas
habitacionais do município de Campinas, os
interessados devem cadastrar-se no CIM Cadastro de Interesse em Moradia da Cohab-Cp.
No momento não há previsão para realização de
sorteios. As instruções para efetivação do
cadastro estão abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

24/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

22/06/2016

Glenio soares dias

gostaria de saber se o meu terreno está
legalizado como fazer Grato Glenio soares dias

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA
//

DATA

23/06/2016

NOME

maria Rosângela da silva

SOLICITAÇÃO

gostaria de fazer o cadastro

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do cadastro no CIM Cadastro de Interesse em Moradia da Cohab-Cp,
os interessados devem seguir as instruções
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atemciosamente

24/06/2016

DATA

23/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia,ontem 22/06/2016 saiu o resultado final
do concurso publico 01/2016,a lista diz
convocação de candidatos habilitados,como devo
proceder agora? Significa que fui convocado ou
não?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde, Conforme item 11.01. do Edital
01/2016: "A convocação para a admissão
obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, não gerando ao candidato
aprovado o direito à admissão. Os classificados
no presente Concurso Público somente serão
convocados por ato discricionário vinculado à
conveniência e oportunidade por parte da
Administração Pública." Também conforme o item
11.08.: "O candidato aprovado e classificado para
as vagas existentes conforme opção,
obedecendo à ordem de classificação, será
contratado e convocado por correspondência
direta, por meio de carta com Aviso de
Recebimento (AR), e-mail,..." Deste modo,
informamos que a convocação é feita através de
contato direto com o candidato aprovado, nos
moldes do Edital 01/2016, descritos acima. A lista
disponibilizada no site, relaciona todos os
aprovados no concurso, mas é apenas para
acompanhamento das convocações efetivadas,
que quando ocorridas, serão registradas na
coluna "status". Qualquer dúvida, estamos à
disposição. Atenciosamente,

23/06/2016

DATA

23/06/2016

NOME

Bruna Galhardo Otero

SOLICITAÇÃO

Bom dia, Tenho cadastro na cohab a 6 anos, hoje
fui consultá-lo para saber se há algum
andamento, o mesmo não consta mais no banco
de dados, não recebi nenhum comunicado, nada
gostaria de saber qual o motivo do cancelamento,
pois a 6 anos aguardo uma posição de vocês, e
eu preciso muito. Fico aguardando uma posição.
Obrigado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia, O cancelamento ocorreu, pois, no ano
passado, no período de março a agosto, todos os
cadastrados, 66.000 famílias, foram chamadas
para o recadastramento. Quem não compareceu
ou compareceu e não apresentou a
documentação necessária teve o cadastro
excluído / cancelado. Foram enviadas
correspondências a todos os cadastrados, porém
pode ter havido extravio. Para regularizar a
situação, o interessado deve seguir as instruções
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento

DATA
RESPOSTA

24/06/2016

DATA

23/06/2016

NOME

Francisleni albino

SOLICITAÇÃO

Olá gostaria muito de uma casa tenho 25 anos
sou amigada faço hemodialise ha 5anos.; moro
com meus pais e com minhas irmãs, moro em
Campinas 10anos. Obg

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para participação nos programas
habitacionais no município de Campinas os
interessados devem cadastrar-se no CIM Cadastro de Interesse em Moradia da Cohab-Cp
conforme instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Destacamos que no
momento não há previsão para realização de
novos sorteios. Atenciosamente

24/06/2016

DATA

23/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Quais documentos preciso levar para fazer o
cadastro?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Para efetivação do cadastro no CIM Cadastro de Interesse em Moradia da Cohab-Cp
o interessado deve seguir as instruções abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

24/06/2016

DATA

23/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Murilo Henrique Pereira

Surgiu um boato aqui no bairro Vila Francisca de
que no dia 27/08, será entregue os títulos de
posse individualmente para os moradores. Essa
informação procede?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia! Como o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, o assunto foi
remetido àquela Secretaria que entrará em
contanto com V.Sa. Telefone da Secretaria de
Habitação Fone: 19- 3119-9621 / 3119-9613 Raul

24/06/2016

DATA

23/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber como e quando estão abertas
as inscrições para casa
propria.lena_miau@hotmail.com

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, O CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia da Cohab-Cp ocorre diariamente. Para
efetivação do mesmo o interessado deve seguir
as instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

24/06/2016

DATA

24/06/2016

24/06/2016

24/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Olá, boa tarde! Como faço para participar do
sorteio Minha Casa Minha Vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa tarde favor entrar no site da Cohab e verificar
o documentos para fazer o cadastro e após voce
já poderá participar dos programas habitacionais
sem mais

27/06/2016

Anônimo

Boa tarde, Preciso de uma informação para
repassar a um conhecido que pretende comprar
uma casa da Cohab em Campinas. a) é possível
alguém que ainda esta pagando mensalmente
vender ? é legal ? b) vocês fazem a transferência
da papelada e cobram por isso uma taxa ? c) há
casas novas que vocês saibam queiram vender ?
d) vocês tem uma lista de pessoas que queiram
vender ? e) sei que a pessoa teria um valor a dar
e poderia continuar a pagar agradeço por
informação, pois é uma pessoa simples e eu me
prontifiquei a ajuda-lo. grata Tânia taniabaptistabap@gmail.com

Outros

boa tarde Tania para responder corretamente
preciso saber o empreendimento ? sem mais

27/06/2016

Erica pereira

Olá Boa tarde ! Gostaria de saber quando vai ter
sorteio do programa minha casa minha vida
...pois já fui renovar cadastro em setembro do ano
passado ja estou até com o Cartão que vocês
entregam quando renovam cadastro ..mais até
agora não ouvi falar de mais nada se vai ter mais
sorteio ou não ...alguem pode me informar como
anda o processo do programa minha casa minha
vida pois estou muito interessada em ter minha
moradia, pois pego aluguel a 4 anos ...

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, No momento não há previsão para
realização de sorteio do Programa Minha Casa,
Minha Vida. Atenciosamente

28/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Me inscrevi no programa minha casa minha vida
faz muito tempo,desde 2014, meu nome saiu na
lista dos convocados para recadastramento do
24/06/2016 Ezequiel Soares dos Santos sim para o dia 18/05/2016, porém não vi a lista e
perdi, posso comparecer no atendimento da
cohab para refazer? como posso saber também
se meu nome foi contemplado?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, O cadastro vinculado ao CPF informado
no cabeçalho encontra-se inativo / cancelado.
Para regularizar a situação o interessado deve
seguir as instruções abaixo: Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

28/06/2016

DATA

24/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa noite ! Gostaria de saber se ainda esta
aberta inscrições para o cadastram entO do
programa Minha Casa Minha vida da Cohab. Att

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia da Cohab-Cp, o qual dá
acesso aos programas habitacionais do município
de Campinas, o interessado deve seguir as
instruções abaixo: Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

28/06/2016

DATA

24/06/2016

24/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Mensalmente ocorre a publicação de
uma lista (no site da Cohab-Cp) onde constam
todos os aptos a participar do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Nesta lista estão todos os
cadastrados no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia que possuem renda mensal de R$ 0,00 a
R$ 1.800,00. A publicação desta lista é uma
obrigatoriedade que o município tem que cumprir,
porém, no momento não há previsão para
realização de sorteio. Atenciosamente

28/06/2016

Anônimo

Boa noite quando vcs vai chamar o povo da lista
pois meu nome está la

Programa Minha
Casa Minha Vida

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Olá então eu conheci o imóvel da rua Ezequiel
Silveira n11 em Itapetininga,eu quero comprar a
casa , eu sou registrada e não possuo imóvel
próprio a minha proposta é fazer pelo minha casa
minha vida pois eu sou auxiliar de educação e
ganho 1.000 reais por mes eu quero financiar
essa casa ME DIGA POR favor quais são os
documentos que vou precisar providenciar @

Programa Minha
Casa Minha Vida

//

DATA

25/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como devo proceder para realizar alteração de
endereço no meu cadastro na cohab?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Caso o cadastro tenha sido atualizado
em 2015 e o interessado já possua o Cartão CIM
os documentos necessários para atualização são
os apontados abaixo: Documentos necessários
(originais): Comprovante de endereço do mês
atual em nome do interessado. RG - NÃO
ACEITAMOS CNH Cartão CIM Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; e 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h
às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque
Itália Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500
Site: www.cohabcp.com.br Atenciosamente

28/06/2016

DATA

25/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Fernando regis

Olá.... como informado dentro da minha
necessidade... como nunca foi atendida, somente
pra pessoas Que tem condição ganharam
moradias. Hj sábado estou sendo despejado
minha. Casa sea na Rua agora.... agradeco a
incopetencia da cohab que favorece parentes....
estou morando na rua e ninguém ajuda...
simplesmente ninguém. Lig desde novembro de
2015 e a única coisa que ouconé pra mim
esperar.conheço pessoas que tem carro do ano e
tem imovelmda. Cohab pagando 23 reais. Isso
uma vergonha. Sejam justos e não ipocritas em
omissão. Esses 3 empreendimento que está pra
sair... pode ser que saía pra pessoas
janmarcadas né. Quem realmente precisa tem
que pedir favor implorar e ate mesmo se humilhar
pra ouvir espera um santo dia talbeznsaira.Eu
conta com a cohab depois dessa palhaçada... só
que é escolhido a dedo pra conseguir algo. Pra
onde eu vou? Esperar debaixo de uma ponte um
milagre vá ir do ceu. amigos e quem pode
favorecermem algo. Ja tem um ano que fico todos
os dias na intencao de conseguir um lote pra
morar. Não consegui ajuda no que vou
fazermneas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Renato Solicito que mostre os casos que
aconteceu sobre pessoas que tem condição ou
parentes de funcionário da COHAB que são
favorecidos para verificar cada situação e lhe
responder. Quanto a carro do ano não cabe a nos
manifestarmos, quanto a ter imóvel e pegou
apartamento você deve denunciar na caixa
08007216268. Quanto a sua colocação solicito
que venha ate a COHAB para falar dos
empreendimentos que esta citando. Já me coloco
a disposição para esclarecer qualquer duvida

29/06/2016

DATA

25/06/2016

NOME

Graziele

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, Tenho 33 anos,moro com minha mãe
que é aposentada e tenho interesse em fazer a
inscrição para moradia ,porém estou
desempregada por isso quero saber se poderei
fazer a inscrição nesta situação? No aguardo
Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Pode sim, Graziele. Segue a relação de
documentos necessários: Pré-requisitos:
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, que poderá ser através de
correspondência em nome do interessado desde
que apresente a 1ª conta e a última do período
apresentado; Documentos necessários
(originais): CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado; Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais);
Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); Certidão de nascimento (se
solteiro); Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças - (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004. OBS:.
Apenas para o Programa Minha Casa Minha Vida
a renda máxima familiar é de até R$ 1.800,00.
Renda superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais.

28/06/2016

DATA

25/06/2016

26/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

28/06/2016

28/06/2016

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber se a lista divulgada
aqui no site no dia 10/06, é a lista oficial de
sorteados para o programa habitacional ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Mensalmente a Cohab-Cp tem que
divulgar a lista dos candidatos aptos a
participarem do Programa Minha Casa, Minha
Vida. Nessa lista constam os grupos familiares
cadastrados que possuem renda entre R$ 0,00 e
R$ 1.800,00. Porém, no momento não há
previsão para realização de sorteio.
Atenciosamente A lista que consta no site é uma
obrigatoriedade

Adriano Vieira Alves

Eu Adriano Vieira Alves estou querendo saber
quando vai ter o sorteio por que eu estou
precisando de uma moradia é muita vergonha pra
campinas eu te que ficar dentro de um carro por
falta de moradia eu estou desempregado eu não
tive direito do seguro desemprego quansse 5
anos de registro de carteira peguei a primeira
parcela só / ser não for ter sorteio agora pelo
menos arruma um lugar pra me colocar um
conteine pra mim ficar até sai minha moradia eu
vou pedi pra um amigo tirar no cartão aí quando
eu arrumar emprego eu vou pagando o conteine
meu celular (19) 9 9189-8583

Outros

Bom dia, No momento não há previsão para
realização de sorteio. Atenciosamente

DATA

27/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

PRECISO ME INSCREVER NA COHABCAMPINAS REGINA C.RAMOS RUA
TAPIRATIBA 463 PARQUE SANTO ANTONIO
GUARULHOS-SÃO PAULO CEP.07062-130
SECRETARIA HABITAÇÃO SENDO ATENDIDA
GRATA REGINA C.RAMOS

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia da Cohab-Cp o interessado
deve residir no município há pelo menos 2 anos e
comprovar através de correspondência atual e de
2 anos atrás. As orientações para o cadastro
constam abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

28/06/2016

DATA

28/06/2016

28/06/2016

28/06/2016

28/06/2016

28/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Sidney Silva Santos

Gostaria de saber o numero de moradores que se
encontram morando em favelas, núcleos
habitacionais os bairros onde moram, quais locais
onde e qual posição que se encontra a
Regularização destes locais

Anônimo

Preciso comprar um terreno,tinha 3
empreendimentos na cohab....quero saber o que
preciso pra poder comprar um lote. Nao tenho pra
onde ir ...me ajudem pelo amor de Deus. Estou
com criancas pequena ...me ajude eu preciso sò
de 1. Estarei no aguardo Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Boa tarde! Trata-se de assunto de competência
da Secretaria Municipal de Habitação, portanto
sugerimos que o Senhor entre em contato com
àquela Secretaria através do telefone 3119-9621
ou pelo endereço à Rua São Carlos, nº 677 - Vila
Industrial.

28/06/2016

Outros

bom dia Para poder consultar seu cadastro como
nao tem cpf: nao consigo consultar. para
responder corretamente. a disposição entre em
contato com a cohab

29/06/2016

Bom dia, No momento não há previsão para
realização de sorteio do Programa Minha Casa,
Minha Vida. O atendimento só ocorre quando o
grupo familiar é sorteado, independente do tempo
de cadastro. Atenciosamente

29/06/2016

CILEIDE SILVA

tenho cadastro na cohab a mais de 10 anos
quando vou consegui minha casa ou ap

Outros

Eclair Inocencio da Silva

Em 06/11/2014, retirei a planilha de calculo
relativo a debito do imóvel do contrato 680713-5
na época a divida tinha um saldo devedor de
R$370,30, mais outro valor de R$19.935,45. As
herdeiras estão tentando quitar essa divida, mas
acredito que temos que atualiza-la, e é este o
meu pedido no momento que a divida deste
imóvel junto a COHAB seja atualizada, e por favor
me informem, se possível neste endereço. No
entanto se houver necessidade de
comparecimento pessoal, que seja informado.
Atenciosamente Dr. Eclair (19) 3281-1131

Outros

Anônimo

como faço para participar do programa minha
casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

//

Bom dia, Para participação no Programa Minha
Casa, Minha Vida o interessado deve possuir
renda familiar mensal entre R$ 0,00 e R$
1.800,00. Além disso, deve cadastrar-se no CIM Cadastro de Interesse em Moradia da Cohab-Cp
e aguardar a ocorrência de sorteio. Destacamos
que no momento não há previsão para realização
de sorteio. Atenciosamente

29/06/2016

DATA

NOME

28/06/2016 Jeferson dos Santos costas

SOLICITAÇÃO

Quero me escreva no programa Minha Casa
Minha vida da moro de aluguel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Para participação no Programa Minha
Casa, Minha Vida o interessado deve estar
cadastrado na Cohab/Cp. Para efetivação do CIM
- Cadastro de Interesse em Moradia o interessado
deve seguir as instruções abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

29/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Moro ha 18 anos de aluguel na cidade de
28/06/2016 Agenor Fernandes De souza campinas vvenho através dessa solicitar inclusao
no programa minha casa minha vida.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Verificamos a situação do cadastro
através do CPF informado no cabeçalho e
constatamos que o mesmo foi inativado /
cancelado por não comparecimento para
recadastramento em 2015. Para regularizar a
situação, o interessado deverá seguir as
instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

29/06/2016

DATA

29/06/2016

29/06/2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Adriano Vieira Alves

Já que não tenho previsão pra sorteio arruma um
lugar pra me colocar um conteine pra me morar
até sai a minha moradia da cohab um amigo meu
vai tirar no cartão meu celular 19 9 9189-8583

Outros

Bom dia, No momento não temos programas
habitacionais que prestam esse tipo de
atendimento. Devemos a guardar a definição de
novos programas habitacionais. Atenciosamente

29/06/2016

SEBASTIAO MARTE DOS
SANTOS

RECEBI UMA CARTA CONFIRMANDO SOBRE
A QUITAÇÃO IMÓVEL E POSSUO SOMENTE O
CONTRATO. PRECISO DAR
PROSSEGUIMENTO PARA ESCRITURAÇÃO.
ATENCIOSAMENTE, SEBASTIÃO

Minuta de Escritura

NOME

SOLICITAÇÃO

//

DATA

29/06/2016

NOME

VALDIR

SOLICITAÇÃO

gOSRAEIA DE SABER A RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS PARA CDASTRO DE CSAAS
NA COHAB POR FAVOR SE POSSÍVEL ENVIAR
VIA E-MAIL AGRADEÇO DESTE JÁ.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Pata efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia da Cohab-Cp o interessado
deve seguir as instruções abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

29/06/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

29/06/2016

Anônimo

Quero saber se no residencial vida nova ja saiu a
escritura ? E como faço pra fazer a minha?

Minuta de Escritura

Prezado(a) Senhor(a) Para orientação é
necessário o nome, endereço do imóvel e número
do contrato. Rita de Cássia Basso

29/06/2016

29/06/2016

Natalia Landim Alves de
barros

Www.coaBCP. com.br

Programa Minha
Casa Minha Vida

?

30/06/2016

Outros

Bom dia! Por gentileza, para que possamos
direcionar a sua solicitação, será necessário
informar o número de contrato e qual
Coordenadoria da Cohab emitiu o comunicado.
Att

30/06/2016

Outros

Boa tarde, A Lei dos Lotes Urbanizados (Lei
complementar 145 de 13/04/2016)foi aprovada
pela Câmara Municipal e sancionado pelo
Prefeito. No momento estamos aguardando os
proprietários de terras, que tenham interesse em
firmar parceria com a Cohab-Cp, manifestaremse. Quando ocorrerem as manifestações, todas
as questões legais referentes aos loteamentos
serão verificadas e a liberação para a população
de Campinas ocorrerá somente se houver a
confirmação da regularidade. Atenciosamente

30/06/2016

29/06/2016

29/06/2016

Patricia Rissatti de Aguiar

Recebemos um conunicado solicitando nossa
presença na cohab referente a saldo devedor.
Nosso imovél ja completou os 25 anos.

Renato fernando regis

Mais uma vez venho em busca de uma
solucao,onde tantas vezes venho e nunca
consegui uma resposta positiva.Nunca consegui
nada.venho acompanhando o loteamento de
interesse publico desde novembro de 2015.Meu
cadastro esta ativo(nao tenho onde morar).... A
unica coisa que ouco é aguarde ,estamos
aguardando o juridico ou algo assim. A
necessidade fala maisdesesperado desesperado
ninguem pode nos anudar? Estou cancado de
aguardar.... Me ajude por favor......obrigado Cpf
32833618867. Renato Cpf 35916846860 Ana
paula

DATA

29/06/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa noite,eu gostaria de saber quais são os
requisitos para poder fazer o cadastro e quais
documentos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia. Segue o solicitado: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA - CIM Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500

30/06/2016

DATA

30/06/2016

NOME

Gislane Lima Dos Santos

SOLICITAÇÃO

Venho solicitar um cadastro para participar do
minha casa minha vida desde já agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia. Não realizamos cadastro para o
Programa Minha Casa Minha Vida
especificamente, até mesmo porque não há, no
momento, não há nenhum programa habitacional
em andamento. Para realizar o cadastro de
interesse em moradia da COHAB, para participar
de programas habitacionais que surgirem
futuramente, basta comparecer na sede da
COHAB/CP com os seguintes documentos:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h

DATA
RESPOSTA

30/06/2016

DATA

30/06/2016

NOME

lucio augusto de oliveira

SOLICITAÇÃO

TENHO INCRICAO A MUITO TEMPO UNCA VI
O MEU NOME EM SORTEIO QUERO SABER
POR QUE TODO OS DIA ENTRO NO SITE
PARA ACONPANHAR NAO VEJO O MEU NOME
TOU COM UM PE NA COVA E NADA QUERO
MORADIA NAO HUMILHACAO JA TOU COM 50
ANOSVOU ESPERA MAI 50 TENHO
VERGONHA DE SER BRASILEIRO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde, Verificamos o cadastro através do CPF
informado e verificamos que a renda familiar é de
R$ 2421,00. Mensalmente divulgamos a lista dos
candidatos aptos a participarem do Programa
Minha Casa, Minha Vida, porém, nesta lista
constam somente os grupos familiares cuja a
renda familiar mensal seja entre de R$ 0,00 a R$
1.800,00. Para a renda familiar do interessado
tem previsão de saírem lotes urbanizados. No
momento estamos aguardando manifestação de
proprietários de terra que tenham interesse em
firmar parceria com a Cohab-Cp. Caso haja
interesse, as questões legais referente ao
loteamento serão verificadas e somente após a
confirmação da regularidade os lotes serão
disponibilizados para a população de Campinas.
O acompanhamento do andamento pode ser
realizado pelo site www.cohabcp.com.br
Atenciosamente

30/06/2016

DATA

30/06/2016

NOME

Solange Aparecida do
Nascimento Sene

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber com o fazer se ainda encontra
o cadastro em aberto para minha casa minha vida
Sou salariada tenho dois filhos, separada e pago
aluguel poderia me ajudar desde ja agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, O cadastro é realizado de segunda a
sexta feira das 8h às 16h. Para efetivar o
cadastro o interessado deve seguir as
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de
óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional de
Doenças - (CID) e a classificação da Deficiência
de acordo com o decreto nº 5296 de 02 dezembro
de 2004. OBS:. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Atenciosamente

01/07/2016

DATA

30/06/2016

30/06/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Boa tarde, gostaria de fazer uma reclamação na
Cohab, sobre as pessoas que foram beneficiadas
com apartamentos sem precisar, tem muitos
apartamentos que estão sendo vendidos no San
Diego, valor de 40 a 50 mil, ao lado do Extra
Amoreiras também, valor de 70 mil, são
apartamentos que não tem muito tempo que
foram entregues, eu estou na lista de espera a
dez anos, por isso estou revoltada, enquanto
essas pessoas estão vendendo é porque tem
lugar pra morar, eu com muito sacrifício pago
aluguel. Gostaria de pedir a atenção da
cohab.Obrigada

Anônimo

Quitação de dívida do endereço Av Coacyara,
1685 Pq Dom Pedro

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Os imóveis do San Diego (Abaeté) e do
Extra Amoreiras (Santa Lúcia)são do Minha Casa,
Minha Vida. As denúncias de ocupação irregular
devem ser encaminhadas através do
08007216268 da Caixa Econômica Federal.
Atenciosamente

01/07/2016

Termo de Quitação

Bom dia! Para que possamos atender a sua
solicitação, por gentileza, informar o número do
contrato. Att

01/07/2016

