cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para realizar o cadastro é necessário a
comprovação de moradia. Aceitamos qualquer
correspondência, como por exemplo: loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal, em
nome do interessado sendo uma do mês atual e
a outra de dois anos atrás.
Infelizmente sem essa comprovação não é
possível realizar o cadastro.

DATA
RESPOSTA

O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16hs.
Olá boa tarde, gostaria de esclarecer algumas
duvidas.
01/07/2016

Anônimo
Eu moro com minha filha e tenho um filho
deficiente, como eu vou comprovar moradia?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:
05/07/2016
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);

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

01/07/2016

Everaldo da Silva Bonette

Como realizar inscrição para o programa minha
casa minha vida na cohab de campinas.
Quais os documentos e endereço devo
comparecer.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

01/07/2016

liliane aparecida ribeiro de
jesus

como fazer inscriçao na cohab

Outros

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;

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa noite
Verifiquei meu nome na lista de candidatos aptos
Lidiane Aparecida Lopes de
ao programa MINHA CASA, MINHA VIDA,
01/07/2016
Oliveira
atualizada agora dia 10 de junho deste ano e
meu nome consta lá. Quando o nome consta
nessa lista, o que significa e o que devo fazer?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Significa que em caso de sorteio, o seu cadastro
encontra-se regular, ou seja, apto a participar de
futuros sorteios.
Essa lista é divulgada mensalmente e todas as
famílias que possuem cadastro com renda
mensal de até R$ 1800,00 serão relacionadas.
Por último, aproveitamos para orientar que não
há nenhum programa habitacional em andamento
no município de Campinas, portanto não há
previsão para a realização de sorteios.

DATA
RESPOSTA

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

02/07/2016

DEYSE DAIANE SALES

GOSTARIA DE ME ESCREVER NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COMO
QUE FAÇO DESDE JÁ AGRADEÇO

Programa Minha
Casa Minha Vida

correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de

05/07/2016

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);

02/07/2016

tania maria da costa

Gostaria de uma informacçao ,a cohab financia

Outros

Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
Respondido em solicitação anterior

04/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para realizar o cadastro é necessário comprovar
que reside há mais de 2 anos em Campinas.
Caso atenda a esse critério, segue a relação de
documentos necessários:

DATA
RESPOSTA

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

02/07/2016

Débora Carvalho de Paiva

Moro na região de Campinas a 15 anos , a pouco
tempo em campinas, sou eu e três crianças e
precisava saber como posso me cadastra no
minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Documentos necessários (originais):
05/07/2016
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

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

03/07/2016

NOME

tania

SOLICITAÇÃO
gostaria de saber se a cohab, financia casa para
quem esta com a renda acimas do permitido
minha casa minha vida!!!E com quem eu posso
esta me informando sobre isso?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Verifiquei que tem cadastro desde 2014, a
Cohab esta construindo e voce deve vir na
Cohab falar com o Mauricio ou Cesar.

DATA
RESPOSTA

04/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

03/07/2016

Anônimo

Documentos para fazer inscrição

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

03/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
boa noite gostaria de tirar uma duvida.
como faço para saber se fui sorteada pelo
programa minha casa minha vida?ouvi dizer q
havia feito um sorteio no mês de junho e gostaria
de saber como me informar quais foram os
sorteados..

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
O último sorteio realizado pela COHAB/CP foi em
fevereiro de 2015. Após essa data, não houve
nenhum.
Como não há nenhum programa habitacional em
andamento no município, não há previsão da
realização do mesmo.

DATA
RESPOSTA

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
Gostaria de saber como facopra fazer minha
03/07/2016

Anônimo

inscrição na cohab e o que tenho que estar em
mãos. Grata.

Outros

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;

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

04/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Eu tenho um apartamento com minha ex esposa
so que ela foi embora e eu to pagando sozinho
as parcelas dele e ta no nome dela já faz quase
uma ano como que eu faço para passar para

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Para que possamos responder a sua solicitação,
por gentileza informar o endereço do imóvel e o
número do contrato.

DATA
RESPOSTA

04/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Segue a relação de documentos para realizar o
cadastro de interesse em moradia:

DATA
RESPOSTA

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:
ME CHAMO RICARDO MORO EM CAMPINAS

04/07/2016

Ricardo Aparecido de
Camargo Fantagussi

TENHO UMA FILHA SOU SOLTEIRO PAGO
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOU TRABALHADOR
AUTÔNOMO DA AREÁ DA INFORMÁTICA
MORO NA CASA DE MINHA MÃE DESDE QUE
ME SEPAREI E NÃO TENHO CONDIÇÕES DE
PAGAR ALUGUEL.

CADASTRO NOVO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Documentos necessários (originais):
05/07/2016
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

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

04/07/2016

04/07/2016

NOME

Anônimo

Roseni Evaristo dos Santos
do Nascimento

SOLICITAÇÃO
Queria saber quando tem novo sorteio do minha
casa minha vida, pois pago aluguel sozinha e sou
mae solteira. Preciso muito saber quando terá
um novo sorteio

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, portanto não há previsão para a
realização de sorteios.

Boa tarde.

Se for transferência de imóvel, a informação só é

Quero saber quais são os procedimentos de
venda do meu imóvel, conforme informações
acima.

dada pessoalmente ao titular do imóvel
juntamente com o comprador, sendo que o
atendimento deverá ser agendado pelo telefone

Qual o procedimento? O que eu devo fazer?
Fico no aguardo em resposta por correio

Outros

3119-9556.

DATA
RESPOSTA

05/07/2016

04/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

04/07/2016

Anônimo

Oi, como faço para me cadastrar ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

05/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Queria saber quando vai ser o sorteio e se minha
mãe Luzia Souza Rodrigues da Silva que foi
escrita no progama vai receber algum informarivo
avisando do sorteio?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, portanto não há previsão para a
realização do sorteio.
Só receberão carta as famílias que forem
sorteadas.
Você poderá acompanhar detalhes através do
site da cohab:
WWW.COHABCP.COM.BR

DATA
RESPOSTA

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro é realizado de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
Para efetivar o cadastro o interessado deve
seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
Oi bom dia meu nome é cristiani!gostaria de
05/07/2016

Anônimo

saber como faço a inscrição minha casa minha
vida!sou diarista e estou grávida obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;

05/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Lei nº 9.504/97, conhecida como Lei Eleitoral,
não impede a realização de concursos públicos
em ano eleitoral, mas restringe a nomeação
durante o período de 90 dias antes das eleições,
até a posse dos eleitos. No entanto, esta
restrição só é válida para concursos cujos
resultados finais, tenham sido homologados
também durante esse período, caso contrário as
contratações podem ocorrer normalmente.
No caso do Concurso Público 01/2016 da Cohab,
a homologação foi feita em 23/05/2016 para os

Gostaria de saber referente ao concurso 01/2016
05/07/2016

Anônimo

se devido às eleições deste ano não vai ser
contrato nenhum dos candidatos aprovado na
lista de convocações.

Outros

cargos que não exigiam prova prática, e em
20/06/2016 para os cargos com prova prática,
ficando fora do período eleitoral, que neste ano
iniciou-se em 02/07/2016.
Desse modo, é possível que aconteçam novas
convocações, levando-se em consideração as
necessidades da empresa, tendo em vista que já
foi feita a primeira convocação para o cargo de
advogado júnior, conforme publicação no Diário
Oficial do Município de Campinas, do dia
24/06/2016.

06/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola, consultei a lista de participantes e meu
05/07/2016

Erlaine Satos Araujo

nome não esta. O cadastro esta atualizado,
retornei para atualizar mas não consta nada.
Aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Grata

RESPOSTA
A lista que se encontra disponível no site da
COHAB, refere-se às famílias que possuem
cadastro e estão aptas a participar de futuros
sorteios do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município, porém
o Minha Casa Minha Vida foi o último programa
com o qual trabalhamos e a renda familiar deve
ser no valor de até R$ 1800,00.
Verificamos em seu cadastro que a sua renda
familiar é superior a esse valor, portanto não se

DATA
RESPOSTA

06/07/2016

enquadra no Minha Casa Minha Vida. Dessa
forma deverá aguardar um programa habitacional
que atenda a sua faixa de renda.
É importante reforçar que não há nenhum
programa habitacional em andamento, nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida.

Prezados,

05/07/2016

Anônimo

Gostaria de saber quando foi o último sorteio e
como faço para ver quem foi sorteado.
Obrigado
Alice

O último sorteio foi realizado em FEVEREIRO de
2015.
Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista dos sorteados encontra-se disponível no
site da COHAB/CP.
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento.

06/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

05/07/2016

05/07/2016

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de saber sobre a venda de
apartamentos da coahab

ola boa tarde como funciona o fundap? e o q
precisa para estar fazendo ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Outros

respeitosamente, solicitar cópia do CONTEÚDO
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS
DEFERIDOS pela Organizadora deste Concurso,
especificamente para as questões nº 01, 07, 16 e

06/07/2016

informações ainda não nos foram
disponibilizadas. Desse modo, encaminhamos

297.442.718-92, Arquiteto e Urbanista, inscrito
sob o nº 104138689 no CONCURSO PÚBLICO
PARA ARQUITETO JUNIOR, da COHAB de
Campinas, COHAB-CP 001/2016, realizado em
17 de Abril de 2016, venho, muito

Por se tratar de assunto relacionado a secretaria
Municipal de Habitação, por gentileza, entrar em
contato direto com a Secretaria através do

06/07/2016

Informamos que os recursos, bem como suas
respectivas respostas, são de responsabilidade
da empresa organizadora do concurso, e que tais

Eu, Rodrigo Cesar David, portador do RG nº
32.534.003-1, inscrito no CPF/MF sob o nº

Rodrigo Cesar David

PARA ADQUIRIR QUALQUER IMÓVEL DA
COHAB E PRECISO TER CADASTRO COMO
NÃO SE IDENTIFICOU NÃO CONSEGUIMOS
CONSULTAR SEU CADASTRO. NESTE
MOMENTO NÃO TEMOS APARTAMENTOS OU
CASA RETOMADA.

DATA
RESPOSTA

telefone 19 3119-9615.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

05/07/2016

RESPOSTA

Outros

sua solicitação à empresa responsável para que
possam lhe encaminhar a resposta pertinente.
Caso deseje, V.Sa. poderá comunicar-se
diretamente com a empresa, através do email:
contato@igecs.com.br.

06/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia.

DATA
RESPOSTA

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas.
Para realizar o Cadastro de Interesse em
Moradia da COHAB, basta seguir as instruções
abaixo. É através do referido cadastro que você
poderá participar de futuros programas
habitacionais do município.
CADASTRO NOVO
05/07/2016

Anônimo

Como fazer a inscrição

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);

06/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia.

DATA
RESPOSTA

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas.
Para realizar o Cadastro de Interesse em
Moradia da COHAB, basta seguir as instruções
abaixo. É através do referido cadastro que você
poderá participar de futuros programas
habitacionais do município.
CADASTRO NOVO
06/07/2016

cintia frança batista

Quero me escreve no Programa minha casa

Programa Minha

minha vida

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);

06/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia,
Acabei de ver na internet que terá um sorteio,
para pessoas com ""•Renda familiar entre 1 e 10
salários mínimos, e esse valor depende do tipo
de empreendimento"", gostaria de saber qual é a
data e se tem a lista de participantes, pois tenho
minha carteirinha atualizada.

06/07/2016

Fabiana Spadari Lopes

Verifiquei em uma listagem no site e meu nome
não consta nele ""Lista de candidatos aptos a
participarem do Programa Minha Casa Minha
Vida-Atualizada em 10/06/2016 às 09:20""
Tenho cadastro a anos e nunca meu nome foi
para a lista de candidatos, e minha carteirinha
vence em 23/06/2017 ainda esta no prazo neste
caso não preciso ir fazer cadastro para o sorteio
certo?.
No aguardo
Grata

RESPOSTA
Primeiramente temos a informar que não há
previsão para a realização de sorteios, pois não
há NENHUM PROGRAMA HABITACIONAL EM
ANDAMENTO no município de Campinas.
Com relação a lista disponibilizada no site da
COHAB, trata-se de famílias cadastradas e que
estão aptas a participar de sorteios do Programa
Minha Casa, Minha Vida, quando houver, o que
também não há previsão para ocorrer.

DATA
RESPOSTA

O Programa Minha Casa, Minha Vida atende
famílias com renda familiar no valor de até R$

Outros

1800,00. No seu caso, consultamos seu cadastro
e sua renda é superior a esse valor. Caso não
seja, deverá comparecer à COHAB para atualizar
seu cadastro com os seguintes documentos:
ATUALIZAÇÃO
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

07/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Olá boa tarde.tenho inscrição na cohab a 17 anos
06/07/2016 Nanci Cristina da Silva Cruz qual a possibilidade de ser sorteada. Tbm tenho
interesse sobre casa de retomada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, portanto não há previsão para a
realização do sorteios e em caso da realização
dos mesmos, não há como prever a possibilidade
de ser sorteada, pois como o próprio nome diz é
SORTEIO.
Com relação aos imóveis retomados, é
necessário uma renda familiar acima de R$

DATA
RESPOSTA

07/07/2016

1800,00 e um valor correspondente a 30% do
valor do imóvel para entrada. É importante
esclarecer que esses casos não ocorrem com
frequência e quando ocorrem, são destinados às
famílias do cadastro de interesse em moradia que
se enquadram no perfil do imóvel.
Para realizar o cadastro de interesse em moradia
na COHAB é necessário residir no município de
Campinas há mais de dois anos.

Sou novo em Campinas, estou morando a um

06/07/2016

William Leopoldo Leite

ano aqui e moro de aluguel.
Gostaria de saber como posso cadastrar me na
COHAB Campinas?
Onde devo ir para fazer o cadastro e o que é
preciso?

CADMUT

Esse tempo de moradia deve ser comprovado
através de comprovante de endereço.
Portanto, nesse momento não será possível
realizar o seu cadastro, isso só será possível
após completar 2 anos de moradia em Campinas.

07/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

07/07/2016

Anônimo

olá, participei do concurso público de 2016 e
gostaria de saber se é possível convocarem mais
pessoas para o preenchimento das vagas além
do numero de vagas divulgado no edital.
Obrigado!

convocação para admissão obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação final, não
gerando ao candidato aprovado o direito à
Outros

admissão. Os classificados no presente
Concurso Público somente serão convocados por
ato discricionário vinculado à conveniência e
oportunidade por parte da Administração
Pública.""
Desse modo, como a validade do concurso é de
2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2 anos,
é possível que sejam abertas novas vagas neste
período, porém isso fica condicionado às
necessidades e conveniência da empresa.
Orientamos que mantenha seus contatos sempre
atualizados, caso ocorra alguma alteração nos
dados informados na sua ficha de inscrição.

08/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

07/07/2016

07/07/2016

07/07/2016
07/07/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

Boa tarde...como procedo para solicitar o termo
de quitação de um imóvel antigo?

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Olá eu estou interessada em financiar a casa de
Itapetininga já estou alguns dias em contato com
vcs mas vcs não me responderam mais, quais
são os documentos necessários para eu enviar

Programa Minha
Casa Minha Vida

solicitacao da minuta

Minuta de Escritura

robson benedito carruso
pinto
MONICA CRISTINA DOS
SANTOS

BOA NOITE GOSTRAIA DE SABER SE TEM
ALGUMA CASA OU APARTAMENTO EM QUE

Termo de Quitação

Outros

08/07/2016

Joyce Cristina da Silva

isso significa e se há previsão para sorteio para
quem está nesta listagem.
Obrigada!

Para que possamos responder a sua solicitação,
será necessário informar o numero do contrato e
o endereço do imóvel.
Temos uma proposta com a diretoria e assim que
tiver a resposta entraremos em contato com
você.

DATA
RESPOSTA

07/07/2016

11/07/2016

14/07/2016
Neste momento não temos nada retomado. É
importante ter seu cadastro atualizado.

11/07/2016

Não há nenhum programa habitacional em
andamento em Campinas.
Essa lista refere-se a todas as famílias que

Boa tarde!
Vi que meu nome está na ""Lista de Candidatos
ao Programa Minha Casa Minha vida, que foi
atualizada em 10/06/16. Gostaria de saber o que

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

possuem cadastro na COHAB e em caso de
sorteio estão aptas a participarem. Essa lista é
atualizada mensalmente.
Como já dito no início, não há nenhum programa
habitacional em andamento, portanto não há
previsão para a realização de sorteios.

11/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas.
Porém, para que possa participar de qualquer
programa, é necessário ter o cadastro de
interesse em moradia da COHAB.
Verificamos que através de seu CPF que ainda
não realizou o referido cadastro. Dessa forma,
segue abaixo, as orientações para efetuar o
cadastro na COHAB:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
08/07/2016

Luana Maria Da Silva
Tancini

Preciso com extrema urgência de uma moradia
propria,des empregada com três filhos menores
faço tratamento de câncer de mama.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

10/07/2016 Claudia Aparecida da Silva

11/07/2016

Anônimo

11/07/2016

Anônimo

11/07/2016

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Solicito o boleto vencimento 11/05/2016
Bom dia gostaria de saber oque a cohab faz
quando pessoas pegam apartamento da minha
minha vida que sairo da área de risco e estão
vendendo ou até alugando e vários apartamentos
fechado.Pois ha 7 anos aguardo, gostaria de

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

saber oque a cohab faz referente a isso
Bom dia
Termo de Quitação
Bom dia tenho cadastro na cohab a 4 anos mas
ate agora nao fui comtemplada, moro de aluguel
e ja esta ficando dificil pra mim, gostaria de saber
Outros
se tem algum terreno, casa, ou ate mesmo
apartamento com um preço de 20.000 pois assim
faria um emprestimo no banco pra comprar

RESPOSTA
Boleto com vencimento para 12/07/2015 enviado
ao email apresentado.
Os imóveis do Programa Minha Casa, Minha
Vida são da Caixa Econômica Federal e as
denúncias sobre ocupação irregular devem ser
encaminhadas através do 08007216268 da
própria Caixa.
?
Estão pra sair lotes urbanizados em breve. Vá
acompanhando pelo site.
Importante é que pra conseguir é preciso ter
cadastro.

DATA
RESPOSTA
11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - cadastro de Interesse
em Moradia o interessado deve seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

11/07/2016

BARBARA GOMES
SALLES

BOA TARDE
EU ESOU INSCRITA NO CADASTRO UNICO
DA PREFEITURA E QUERIA SABER COMO ME
INSCREVER NO MINHA CASA MINHA VIDA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia o interessado deve seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

bom dia, veio eu a mim se cadastra na minha

11/07/2016

jaelson de melo araujo

casa minha vida em busca de um sonho como
todo mundo de ter uma casa pro pria, sou de
alagoas vivo em são paulo a mais de 10 anos
pagando aluguel e tenho um sonho de ter meu
cantinho com fé em deus vou conseguir um dia,
gostaria de ter essa oportunidade meu muito
obrigado!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As informações requeridas foram prestadas ao
seu filho Cláudio através de contato telefônico, na
data de 12/07/2016, pelo funcionário Felipe
Ferreira, bem como nesta data foi agendado o
atendimento para o dia 29/07/2016 às 14h30,
para que seja prestado maiores esclarecimentos
referente ao contrato mencionado.

Boa tarde,

11/07/2016

Jeremias Lourenço de

Gostaria de saber como eu faço para da adquiri
a Minuta de escritura, tente contato via fone mais
ninguém atende as ligações.

Oliveira

Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Jeremias

Minuta de Escritura

13/07/2016
Esclarecemos que em caso de dúvidas, por
gentileza, entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9590, 3119-9591, 31199594, 3119-9597, 3119-9599, 3119-9601 ou 31199602, falar com Dayane, Felipe ou Vicente Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

11/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa noite.
Ano passado fui convocada e compareci para
fazer o recadastramento. Na ocasião liguei na
Cohab e informei que minha renda havia
ultrapassado os R$ 2000,00, pois não sabia se
eu ainda teriadireito de participar do programa.
Tanto a atendente do telefone quanto a do balcão
me ibformaram que eu não perderia o direito,
apenas mudaria de faixa. Porém percebi que o

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
A lista que encontra-se no site da Cohab-Cp é
publicada mensalmente e refere-se a uma
obrigatoriedade que o município tem que cumprir.
Tal lista considera somente os cadastros com
renda entre R$ 0,00 e R$ 1.800,00, faixa 1 do
Programa Minha Casa, Minha Vida.
Apesar da divulgação mensal, no momento não
há previsão para realização de sorteio para

meu nome não aparece mais nas listagens dos
candidatos aptos ao sorteio.

nenhuma faixa de renda.
Para saber se poderá participar de sorteio de

Gostaria de saber se ainda posso participar dos
sorteios, tendo em vista a minha renda
ultrapassa 3 salários mínimos.

outro programa habitacional, ou outra faixa de
renda deverá aguardar, pois no momento não há
outros programas habitacionais em andamento.

DATA
RESPOSTA

12/07/2016

Aguardo.

12/07/2016

Anônimo

Quando vai ser o próximo sorteiro

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participação em programas habitacionais os
interessados devem estar cadastrados no CIM Cadastro de Interesse em Moradia.
Consultado o CPF informado na inicial e
verificamos que o cadastro encontra-se inativo
por não comparecimento para o recadastramento
em 2015.
Para regularizar a situação, o interessado deve
seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

PRECISO MUITO DE UMA CASA,POIS TENHO
DUAS CRIANCAS PEQUENAS E SO MEU
12/07/2016

Nilzete Barbosa Silva

MARIDO ESTA TRABALHANDO,MORAMOS DE
ALUGUEL E O SALARIO DA MAL PARA
PAGAR O ALUGUEL E COMPRAR
ALIMENTOS!

Programa Minha
Casa Minha Vida

 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;

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Consultado o CPF verificamos que o cadastro
encontra-se inativo. Para regularizar a situação o
interessado deve seguir as instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

Olá bom dia meu nome é Ariana é gostaria de
saber já fiz as inscrições para programa do

12/07/2016 Ariana Cristina de Almeida

governo minha casa e minha vida e gostaria de
renovar a inscrição porém não sei quais
documento devo solicitar ,entrei em contato com
a cohab de minha cidade porem disse q era só
pessoalmente porém não tenho mto tempo para
me dirigir até o loca por isso q gostaria de saber
já a documento para facilitar ..obg pela atenção
aguardo respostas..Grato

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

12/07/2016

NOME

REGINA MARIA DOS
SANTOS

SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SOLICITAR O TERMO DE
QUITAÇÃO DA MINHA CASA, MAIS O
NUMERO QUE TENHO DE CONTRATO ESTA
DANDO ERRO NO SITE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Termo de Quitação

RESPOSTA
Para que possamos responder a sua solicitação
será necessário o número do contrato, pois será
necessário a consulta da pasta para verificarmos
se já existe uma via do Termo, ou se será
necessário providenciar uma nova cópia.

DATA
RESPOSTA

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para participação em programas habitacionais os
interessados devem cadastrar-se no CIM Cadastro de Interesse em Moradia.
As instruções, para efetivação da inscrição estão
abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

12/07/2016

Anônimo

Oi Boa tarde

Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

Quero saber como funciona tenho uma filha e
não tenho marido preciso muito de uma casa

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do

moro na casa de uma amiga de favor quero
muito ter meu cantinho pra não depender de
ninguém por favor se puder me ajudar fico muito
grata meu número 19 988368717

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde

12/07/2016

Tatiane Amelia Santos de
Lazari

Estou comprando uma casa (quitada) da cohab
de Itapetininga. Gostaria de saber como funciona
o processo de transferência já que a atual

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Para que possamos responder a sua solicitação,
será necessário o numero do contrato.

DATA
RESPOSTA

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia os interessados devem seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

12/07/2016

lorhany evilly de jesus

como faço para me cadastrar para o minha casa

Programa Minha

minha vida?

Casa Minha Vida

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

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia os interessados devem seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
Boa tarde,
12/07/2016

Osvair Bezerra de Faria

O que preciso para realizar o cadastro na cohab?
Entre outros
Obrigado!

Outros

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

13/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

12/07/2016

12/07/2016

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO
BOM DIA, GOSTARIA DE SABER O PORQUE
QUE O SENHOR ""GENILDO FERREIRA DA
SILVA""FOI CONVOCADO PARA ASSINAR
CONTRATO DE MORADIA NO
EMPREENDIMENTO SANTA LUZIA POIS O
MESMO NÃO FOI NEM SORTEADO E SAIU NO
ESTOU AGUARDANDO NO RESIDENCIAL
SANTA LUZIA CHEGAR A MINHA VEZ DE SER
CHAMADA. ACOMPANHO ATRAVÉS DO
DIÁRIO OFICIAL. VI NO DIA DE HOJE QUE
FORAM CHAMADAS TRÊS PESSOAS:
Como fazer para ter esccritura definitiva apos
quitacao

12/07/2016

Anônimo

do contrato
ESTOU AGUARDANDO NO RESIDENCIAL
SANTA LUZIA CHEGAR A MINHA VEZ DE SER

13/07/2016

Anônimo

CHAMADA. ACOMPANHO ATRAVÉS DO
DIÁRIO OFICIAL. VI NO DIA DE HOJE QUE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minuta de Escritura

Programa Minha
Casa Minha Vida

FORAM CHAMADAS TRÊS PESSOAS:
Gostaria de saber quando vai ser o sorteio, tenho
cadastro a muito tempo e ate a carteirinha e ate o

13/07/2016

Anônimo

momento meu nome nem na lista mostra para
sorteio.
Fiquei sabendo que terá um novo sorteio pra
quem n se encaixa com o salário mais baixo
como eu.

Outros

RESPOSTA
Esse processo está sendo acompanhado pela
Prefeitura Municipal de Campinas através da
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação.
Telefone de contato: 31199633

Esse processo está sendo acompanhado pela
Prefeitura Municipal de Campinas através da
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação.

DATA
RESPOSTA

13/07/2016

13/07/2016

Telefone de contato: 31199633
Para que possamos responder a sua solicitação,
será necessário o numero do contrato e o
endereço do imóvel.

13/07/2016

Esse processo está sendo acompanhado pela
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação.
Entrar em contato através do telefone 1931199633
Quanto a COHAB-CP - Companhia de Habitação
Popular de Campinas, no momento não há
previsão para realização de sorteio. Para
analisarmos a situação do cadastro e da renda
necessitamos do CPF do interessado,
solicitações anonimas permitem uma análise
superficial.

14/07/2016

14/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

13/07/2016

NOME

Juliana pereira da silva

SOLICITAÇÃO
Eu gostaria de saber se a possibilidade de eu
receber o auxílio aluguel porque faz sete anos
que to na lista de espera e até agora não fui
sorteada e moro no fundo da minha mãe preciso
arrumar um lugar para mim ficar com meu filho
de sete anos ele faz acompanhamento com a

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde
13/07/2016

13/07/2016

Anônimo

Anônimo

Programa Minha
Gostaria de saber se tem previsão para sorteio
da minha casa minha vida até dezembro de 2016
Gostaria de saber se consigo adquirir um imovel,
que foi reintegrado pela cohab.

Casa Minha Vida

Outros

RESPOSTA
Informamos que o auxilio moradia é assunto de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, portanto você pode buscar
informações naquela Secretaria, através do
telefone 3119-9642
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas,
portanto não há previsão para a realização de

DATA
RESPOSTA

13/07/2016

14/07/2016

sorteios.
É necessário que se faça o cadastro, pois é
através dele que buscamos os interessados em

18/07/2016

aquisição de imóveis.
Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 25/07 /2016,
as informações referente ao imóvel objetivado
serão encaminhadas para o endereço do imóvel.

Solicitamos a gentileza de informar se a minuta
de escritura relativa ao contrato 064.0012 quitado
em 30/06/2005 encontra-se disponível e quais os
13/07/2016

RENATO BEATO

procedimentos necessários para ser retirada.
Segundo correspondência da Cohab de
02/maio/2006 a minuta estava liberada pelo SLF
através do Protocolo 0557.
Agradecemos e ficamos no aguardo.

Minuta de Escritura

Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9590 ou 3119-9599, falar com Dayane
ou Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

26/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

13/07/2016

NOME
Anônimo

SOLICITAÇÃO
que documento e preciso do vendedor para
transferencia da cas para o comprador

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Essa informação só poderá ser dada
pessoalmente, com agendamento prévio através
do telefone 19-3119-9596 – Leila.

DATA
RESPOSTA
14/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para participação em programas habitacionais,
os interessados devem estar inscritos no CIM Cadastro de Interesse em Moradia da Cohab-Cp.
As instruções para efetivação do cadastro estão
abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
Olá eu queria saber como funciona o programa
minha casa minha vida ? No caso eu e meu
13/07/2016

Anônimo

marido estamos desempregados e estamos
pagando aluguel tem como entrar ? Pra esse
programa ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.

14/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Os cadastros estão sendo feitos normalmente de
segunda a sexta feira das 8h às 16h.
As instruções para realização do cadastro
encontram-se abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

14/07/2016

Anônimo

bom dia gostaria quando vai ter novos cadrastros

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;

14/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia os interessados devem seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

Bom dia!!

14/07/2016

Michele Magalhaes de

Gostaria de saber como eu faço, para me
inscrever no programa da COHAB?

Moraes
No aguardo...

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

Outros

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

14/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
As inscrições estão abertas.
O atendimento ocorre de segunda a sexta feira
das 8h às 16h.
A documentação necessária está apontada
abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
Boa tarde! Como faço para saber se está tendo
14/07/2016

adriana felix da cruz

ou quando vai ter inscrições para casa ou
apartamento da cohab?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.

15/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

14/07/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

GOSTARIA DE DEIXAR MEU NOME PARA
CASA DA COHAB LOCALIZADA NA VILA
PAULO AYRES EM ITAPETININGA, CASAS
QUE O SETOR JURÍDICO PEGA DE VOLTA
POR FALTA DE PAGAMENTO.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
O IMOVEL JA SE ENCONTRA AVALIADO E
PARA ADQUIRI-LO É NECESSARIO TER UMA
ENTRADA DE R$ 32.550,00, RENDA
SUFICIENTE, NAO POSSUIR IMOVEL.

DATA
RESPOSTA

18/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Qual é o limite de salário bruto para que eu me
candidate ao programa minha casa minha vida
pela COHAB?
Sou mulher, não tenho pensão e minha única
renda é o salário, porém acima de R$ 1500,00 e
14/07/2016

juziani dos santos

menor que R$ 3.300,00
Pois via financiamento da CEF tenho que dar
uma entrada que não possuo.

RESPOSTA
O Programa Minha Casa, Minha Vida é dividido
em faixas de renda.
O município de Campinas, através da Cohab-Cp,
cadastra os grupos familiares que possuem
renda de R$ 0,00 a R$ 1.800,00.
Além dos grupos familiares que possuem a faixa
de renda citada acima, a qual refere-se ao Minha
Casa, Minha Vida, a Cohab Campinas cadastra
grupos familiares que possuem renda mensal

DATA
RESPOSTA

familiar de até 10 salários mínimos, atualmente
R$8.800,00.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Portanto, caso queira cadastrar-se deverá
comparecer na sede da empresa conforme
orientações abaixo:
CADASTRO NOVO

Algum programa habitacional auxilia a mulher
especificamente?

Documentos necessários (originais):

Agradeço a atenção

- 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);

15/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia o interessado deve seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
Eu moro com minha sogra e meu marido e estou
15/07/2016

aline santos oliveira

gravida so eu estou trabalhando como faço pra
tar fazendo escrisao do apartamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

15/07/2016

15/07/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

ola gostaria de saber se voces teriam algum
loteamento?

Outros

Anônimo

quero saber horário de funciónamento para fazer
cadrastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

15/07/2016

15/07/2016

Anônimo

Maria cristina de campos

inscrição

SOLICITO QUE FAÇA O CADASTRO NA SEDE
DA COHAB, POIS TENDO ALGUM
EMPREENDIMENTO DISPONÍVEL,
ENTRAMOS EM CONTATO.
O Horário de atendimento é das 8h00 às 16h00
de segunda a sexta feira, sendo que a lista de
documentos que deverá ser apresentado

DATA
RESPOSTA

18/07/2016

15/07/2016

encontra-se no sitio da Cohab.

Boa tarde, gostaria de saber se no bairro Pq.
Itajaí existe apartamentos tomados pela Coab e
se encontra em processo judicial algum como
posso ser informada.
Ostaria de saber quando tem o proximo sorteio
pois não consigo pagar mais aluguel ja tenho

RESPOSTA

No momento não há nenhum imóvel disponivel.
Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

18/07/2016
No momento não há previsão para realização de
sorteio.

18/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estaremos enviando a sua solicitação ao Serviço
de Informação ao Cidadão, porém como as

15/07/2016

katiana celina braque
venturato

solicito copia do contrato

Cópia de contrato

pastas de administração dos contratos não ficam
mais arquivadas na sede da Cohab, o prazo é de
no máximo 10 dias para que possamos entrar em
contato com o Senhora.
Qualquer dúvida ligar no telefone 3199-9574 /
9575

15/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Seguem orientações para realização do cadastro
na COHAB:

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde!

16/07/2016

Sue Hellen Oliveira

Quero fazer minha inscrição no programa minha
casa minha vida e sou autonoma, minha renda
está dentro do estipulado pelo programa como
devo proceder?

Outros

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

18/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde, gostaria de solicitar informações
sobre os apartamentos do bairro onde moro se

16/07/2016

Larissa Tayara Ferreira
Rodrigues

algum imóvel se encontra em processo judicial ou
se a instituição retomou algum apartamento
nesta localização. Caso a resposta seja negativa,
gostaria de saber como posso obter essa
informação caso isso venha ocorrer. Informo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Estou sem moradia mas sou escrita no
Joyce Ozório Freitas Silva programa, não fui sorteada até o momento. Devo

No momento não temos nenhum imóvel
disponível. Caso tenha interesse em algum
abandonado, deverá comparecer a Cohab para
obter informações.

DATA
RESPOSTA

18/07/2016

O atendimento só ocorre através de sorteio e no
momento não há previsão.
O comparecimento na Cohab-Cp, para
atualização ou recadastramento deve ocorrer

Em caso de despejo o que pode ser feito a meu
favor.
18/07/2016

RESPOSTA

Outros

comparecer a Cohab? Ou devo ir em outro local?
Qual? Se souber me informa vou ser muito grata
me ajuda por favor.

sempre que houver mudanças nos dados
fornecidos para confecção do cadastro
(endereço, telefone, quantidade de pessoas na
casa, renda, entre outros)ou quando der o prazo
de validade do cadastro (data consta no cartão

20/07/2016

CIM).

18/07/2016

Anônimo

Gostaria de saber como adquirir a minuta da
escritura

Minuta de Escritura

Para que possamos responder a sua solicitação,
será necessário nos fornecer o número do
contrato e o endereço do imóvel.

18/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia

19/07/2016

Anônimo

gostaria de obter informações sobre como
receber a minuta do contrato de número 960050
referente ao imóvel localizado na rua João

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Minuta de Escritura
Portanto, não será possível prestar as
informações requeridas.

Fernandes da Silva n° 270 - vale do redentor II são José do Rio pardo - SP

DATA
RESPOSTA

21/07/2016

Para outros esclarecimentos estamos à
disposição através dos telefones: (19) 3119-9590
ou 3119-9599, falar com Dayane ou Vicente, no
horário das 8h00 às 17h.

19/07/2016

Anônimo

BOA TARDE EU GOSTARIA DE SABER SE EU
POSSO VENDER O AP DA COHAB

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para que possamos responder a sua solicitação,
por gentileza, informar o número do contrato e o
endereço do imóvel

20/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia o interessado deve seguir as
instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

19/07/2016 CRISTINA FELIX DE GOES INSCRIÇÃO PARA MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

19/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa noite !!! Qual seria a metragem do lote do
Residencial Sao Luiz em Campinas?????

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

20/07/2016 ana paula nogueira da silva

20/07/2016

Anônimo

20/07/2016

JORGE LUIZ GUEDES

teve sorteio quanto tempo leva tudo isso. estou
ansiosa para conseguir uma moradia por este
motivo estou perguntando.
bom dia gostaria de saber quando vai ser
realizado o proximo sorteio minhan casa minha
vida Campinas Sp/2016.
Solicito uma cópia da Planta da casa para fazer
um Dowload!

O lote padrão mede 7 metros de frente por 18
metros de profundidade compondo uma área de
126m2. Alguns lotes tem medidas diferenciadas
para melhor composição geométrica das quadras
e estão situados, normalmente, nas
extremidades das mesmas.

DATA
RESPOSTA

01/08/2016

A lista de candidatos aptos ao Programa Minha
Casa, Minha Vida é uma obrigatoriedade que o

Meu nome esta na lista de candidatos aptos a
participarem do minha casa minha vida, gostaria
de saber se ja tem uma data para sorteio se ja

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

município tem que cumprir mensalmente, porém
no momento não há previsão para realização de

20/07/2016

novo sorteio.

Outros

No momento não há previsão para realização de
sorteio.

21/07/2016

Outros

Enviei a planta para o email especificado na
solicitação.

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

20/07/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

MARCELO MORAES

BOA TARDE
SOLICITO INFORMAÇÕES SOBRE TERMO DE
QUITAÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA
REFERENTE AO CONTRATO DE CÓDIGO Nº
070402-4 EM NOME DE JOSÉ BENEDITO DE
OLIVEIRA, CPF Nº 848.931.098/04(IMÓVEL
SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL - JD
YPÊ II,NA RUA TELÊMACO BORBA, 85, EM
MOGI GUAÇU SP,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Termo de Quitação

Informamos que a Cohab Campinas não possui
empreendimentos na Cidade de Mogi Guaçu,
você pode entrar em contato com a Cohab
Bandeirantes também em Campinas através do
telefone 19 - 3731-7600

21/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o pleito, o interessado /
representante legal deverá comparecer à sede da
Cohab-CP, horário das 08h às 16h, e protocolar a
Calculo do valor total da divida para fins de
20/07/2016

Nelide Benine

quitação.

Outros

solicitação de obtenção do valor do saldo
devedor, não ensejando o pagamento de taxa de
expediente. Porém, após ciência do valor do
saldo devedor, caso haja interesse na sua
liquidação, deverá ser efetuado o pagamento de
taxa de expediente no valor de R$ 15,00.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através dos telefones: (19) 3119-9589 ou
3119-9601, falar com Flávia ou Sandra Coelho Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900,

21/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do cadastro do CIM - Cadastro
de Interesse em Moradia da Cohab-Cp o
interessado deve seguir as instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
preciso saber como fazer a inscrição, quais
documentos são necessários e se é necessário
20/07/2016

Anônimo

cópias autenticadas ou não.
Atenciosamente.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia,

DATA
RESPOSTA

Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
Moradia o interessado deve seguir as instruções
abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
Bom dia,
Gostaria der saber como faço para me cadastrar
21/07/2016

Tatiane Olimpio Custódio

na cohab.
Obrigada!

Outros

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.

22/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

21/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Bom,eu moro uma rua abaixo do condominio
vilas do taubaté I,II e III.
Eu e minha família moramos bem de frente com
o corrego,e sobraram somente quatro casas na
rua,pois o restante das casas foram derrubadas
por conta da mudança para o condominio.
E eu gostaria de saber o que vai acontecer com

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Como se trata de assunto de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, sugerimos
que o mesmo procure diretamente àquela
Secretaria através do fone 19 3119-9621 ou
pessoalmente no endereço localizado na Rua
São Carlos, nº 677 - Vila Industrial próximo a
Sede da Cohab.

DATA
RESPOSTA

21/07/2016

as quatro casas que sobram na minha rua??
Para realizar o cadastro de interesse em moradia
da COHAB/CP é necessário residir em Campinas
há 2 anos ou mais. Tal comprovação deverá ser
21/07/2016 Rivadavio Oliveira Campos

Gostaria de informações sobre novas inscrições

Programa Minha

para casas populares

Casa Minha Vida

realizada através de dois comprovantes de
endereço.
Como seu município de residência é Hortolândia,

22/07/2016

fica impedido de realizar seu cadastro na
COHAB/CO. Dessa forma, deverá procurar
informações na prefeitura de sua cidade.
É necessário identificar-se e fornecer o número
do CPF para fazermos tal verificação.
22/07/2016

Anônimo

Queri. Saber como faco pra saber se meu nome
saiu em algum sorteio...obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

Caso prefira, entre em contato através do
telefone 31199570, também com o CPF em
mãos.

22/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do cadastro do CIM - Cadastro
de Interesse em Moradia, o interessado deve
comparecer conforme orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

22/07/2016

Gabriel Alves Pinheiro da
Silva

Em relação a inscrições, onde eu posso me
inscrever para participar do minha casa minha
vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

23/07/2016

NOME

Cristiane Merlin Dias
Manhães

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se vocês têm imóvel a venda
na vila boa vista, parque Via Norte. Ou em
Campinas mesmo terreno ou casa.
Fico aguardando informações
Obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Cristiane Merlin

RESPOSTA
Os imóveis da Vila Boa Vista já estão quitados
portanto, perderam o vínculo com a Cohab. Com
relação ao parque Via Norte, não pertence a esta
companhia.
No momento não dispomos de terrenos para
vender, mais é necessário que você realize o
cadastro na Cohab para quando possível poder
atendê-la.

DATA
RESPOSTA

25/07/2016

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,
23/07/2016

Anônimo

Boa tarde, gostaria de me informar se haverá
disponível as mesmas vagas do concurso público
para ano que vem?

Outros

podendo ser prorrogado, a critério da Companhia
de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP
- por igual período.
Desse modo, não há no momento, previsão para
a realização de novos concursos para a Cohab
Campinas.

25/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde!

23/07/2016

Marilucia de Jesus
Nascimento

Verifiquei a lista de candidatos aptos ao
programa minha casa minha vida e constatei que
meu nome não está incluso. Gostaria de saber o
porque?!

Programa Minha
Casa Minha Vida

JÁ FAZEM ALGUNS ANOS QUE EU ACABEI
DE PAGAR OS 25 ANOS DA MINHA CASA
COHAB GOSTARIA DE SABER COMO FAZER
PARA TER A ESCRITURA DA MINHA CASA.NO

LUIZ ALEXANDRINO

TEREI QUE TER EM MÃOS,POIS MORO EM
PORTO FELIZ E NÃO POSSO FICAR
VIAJANDO MUITO POIS JÁ TENHO UMA
CERTA IDADE E POR RECOMENDAÇÕES
MEDICAS NÃO POSSO FICAR VIAJANDO.POR
FAVOR ME INSTRUAM O QUE FAZER.MUITO

25/07/2016

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 28/07/2016, as
informações referente ao imóvel objetivado serão
encaminhadas para o endereço do imóvel.

MES DE AGOSTO MEU FILHO ESTARÁ DE

23/07/2016

A lista de candidatos aptos a participar do
Programa Minha Casa, Minha Vida é divulgada
mensalmente, como uma obrigatoriedade e
contempla os grupos familiares que se
enquadram na faixa 1 do programa (renda
familiar de R$0,00 a R$1.800,00).
Verificado o cadastro através do CPF informado,
notamos que a renda familiar é superior a

DATA
RESPOSTA

R$1.800,00, sendo este o motivo para não
constar na lista de candidatos aptos.

Obrigada

FERIAS SE PRECISAR IR ATÉ AI ELE
PODERÁ ME ACOMPANHAR AI NA COHAB
GOSTARIA DE SABER QUAIS DOCUMENTOS

RESPOSTA

Minuta de Escritura

Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9590 ou 3119-9599, falar com Dayane
ou Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

23/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá, gostaria de saber se há provas de concursos
públicos anteriores disponíveis pra consulta e se
o concurso publicado este ano terá as mesma
vagas ano que vem?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
As provas não são disponibilizadas pela Cohab
Campinas, pois são de propriedade das
empresas organizadoras dos concursos, sendo o
Instituto Cetro nos anos de 2010 e 2011 e o
IGECS no ano de 2016.
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.
Desse modo, não há no momento, previsão para
a realização de novos concursos para a Cohab
Campinas.

DATA
RESPOSTA

26/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

24/07/2016

NOME

Welon Wilder Covizzi

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Verificado o cadastro através do CPF informado
e verificamos que o mesmo encontra-se inativo /
cancelado por não comparecimento para
atualização cadastral em 2015.
Para regularizar a situação, o interessado deverá
comparecer na sede da Cohab-Cp conforme
orientações abaixo:
CADASTRO NOVO

Boa noite.
Gostaria de saber quais documentos preciso

Documentos necessários (originais):

levar para atualização do meu cadastro na Cohab
para concorrer a uma moradia.
No caso de falecimento dos pais, tenho que levar
atestado de óbito ?

Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

att.
Welon Wilder Covizzi

Outros

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);

DATA
RESPOSTA

25/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

25/07/2016

25/07/2016

NOME
Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola bom dia
Gostaria de saber se anda esse ano de 2016 vai
ter sorteio de moradia em campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não consigo ver o meu cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom Dia!
Ontem eu fiquei sabendo que quinta-feira teve
reunião da cohab para ver o que vai acontecer
25/07/2016

Anônimo

com as pessoas do Jd.do Lago 2 que não
ganharam apartamento no parque linear vilas do
taubaté.E fiquei sabendo taambém que sobraram
20 apartameentos.

Anônimo

No momento não há previsão para realização de
sorteio.
Para verificarmos a situação do cadastro
necessitamos de identificação completa, bem
como o número do CPF.

DATA
RESPOSTA
25/07/2016

26/07/2016

Informamos que o assunto é de competência da

Programa Minha
Casa Minha Vida

Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado

25/07/2016

da Sede da Cohab Campinas.

Gostaria de saber o que vai acontecer conosno?

25/07/2016

RESPOSTA

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim

Para que serve aquele numero verde que a

Programa Minha

cohab fez em várias casas?

Casa Minha Vida

solicitamos que o mesmo entre em contato com
àquela Secretaria através do telefone 19- 31199621 ou pessoalmente no endereço à Rua São
Carlos, nº 677 - Vila industrial, ao lado da Sede
da Cohab

25/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

25/07/2016

25/07/2016

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Bom dia.
Estao invadindo um terreno particular conhecido
como ""buracao""
Que fica entre os bairros Pq Ipiranga e Jd
Capivari
Bom dia
Gostaria de fazer uma denúncia de propriedade
particular na Rua Antônio Pires Barbosa final da
rua, jardim capivari em Campinas. Cerca de 30
famílias estão construindo seus barracos ao lado
de um condominio fechado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação e sua
denuncia estará sendo encaminhada para àquela
Secretaria.

DATA
RESPOSTA

25/07/2016

I informamos que o assunto é de competência da
Outros

Secretaria Municipal de Habitação e sua
denuncia estará sendo encaminhada para aquela
Secretaria.

25/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia da Cohab-Cp, o interessado deve
seguir as instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

25/07/2016

Elizabete Cristina Brito

Gostaria de saber como posso fazer a inscrição
pra coab de campinas recebo1200 ...é o

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

benefício do meu filho o BPC e uma pensão de
400 pois tenho três filhos sou divorciada pago

SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás.

aluguel e tenho um filho q requer cuidados pela
duc d campinas... Por usar oxigênio pelo catéter
nasar...como posso fazer a inscrição o dia e a
hora e onde ir por favor...filhos de 9 anos, 6 anos,
4 anos o q tem problema obrigada bete

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

25/07/2016

25/07/2016

NOME

Anônimo

bianca aparecida alves

SOLICITAÇÃO
perguntei a uma funcionaria o que ira acontecer
com as casas que sobraram no Jd.do lado 2
E ela perguntou se eu dei a renda superior,eu
nao sabia o que significava e ela perguntou
porque vamos ficar lá!
Queria saber o que significa essa renda superior?

quando vai sai o sorteio das casa minha casa
minha Vida desse ano

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

BOA TARDE,
HÁ 8 (oito) ANOS QUE PAGUEI UM A ÚLTIMA
PRESTACAO REFERENTE AO MEU

25/07/2016

ANTÔNIO CARLOS
MOREIRA

IMÓVEL.
ASSIM, DE ACORDO COM A ""ESCRITURA
DECLARATORIA MICROFILMADA SOB O
NÚMERO 48655 DE 19/10/1981"", FAZ-SE
NECESSARIO O TER INFORMAÇÕES A
RESPEITO DA EXPEDICAO DA MINUTA DA
ESCRITURA DEFINITIVA DO IMOVEL.

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
No momento não há previsão para realização de
sorteio.

DATA
RESPOSTA

25/07/2016

26/07/2016

As informações requeridas foram prestadas
através do ofício de esclarecimentos nº 2303 de
30/05/2011. Tendo em vista que o Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS não efetuou o pagamento do saldo devedor

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA UNIDO DE
HABITACIONAL LISTA DA NO ENDEREÇO
ACIMA, NÚMERO DO CONTRATO EM
EPÍGRAFE, E ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBI
A MINUTA DA ESCRITURA DEFINIDA DO

RESPOSTA

residual pleiteado por esta Cohab-CP, em seu
nome (titular da Promessa de Compra e Venda)e
Minuta de Escritura

conforme orientações prestadas ao senhor
através de contato telefônico, sugerimos que
busque a via Judicial para garantir a cobertura do
saldo devedor residual. Somente após o
pagamento desse saldo devedor residual é que
será possível obter a Escritura de Compra e
Venda do imóvel em questão.

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

25/07/2016

NOME

ITALO ANDREATTO

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se a COHAB possui lotes a
serem vendidos no Jardim Ipe 3 em Mogi Guaçu SP e como faço para comprar.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA

Informamos que a Cohab Campinas não possui
imóveis na cidade de Mogi Guaçu.

DATA
RESPOSTA

26/07/2016

Obrigado
A listagem de classificação final - PNE refere-se
aos candidatos Portadores de Necessidades
Especiais aprovados no concurso público
01/2016. Tal listagem é prevista no item

25/07/2016

Anônimo

A que se refere a LISTAGEM DE
CLASSIFICAÇÃO FINAL - PNE

Outros

03.24.17, que diz: ""A publicação da
Classificação Final do Concurso Público será
feita em duas listas: uma listagem geral contendo
todos os candidatos classificados, inclusive os
portadores de deficiência e outra contendo

26/07/2016

somente os candidatos classificados portadores
de deficiência.""

26/07/2016

FABIANA ELISA DE
OLIVEIRA LIMA

POR FAVOR TENHO 1 FILHA E GOSTARIA DE
OBTER UMA CAS OU APARTMENTO COMO
FAÇO?

É necessário que compareça a Cohab e realize o
Cadastro de Interesse em Moradia.
Programa Minha
Casa Minha Vida

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das
8h às 16 hs. A relação de documentos está
disponível no site da Cohab.

26/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

26/07/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber qual é a segunda fase do
taubaté?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom Dia!
26/07/2016

Anônimo

Gostaria de saber se estão com inscrições
abertas para minha casa minha vida?

RESPOSTA
Esse assunto deve ser tratado junto a SEHAB Secretaria de Habitação.
Telefone 31199633.
A Cohab-CP não tem gestão sob as informações
referentes ao PAC - Taubaté.

Programa Minha

No momento não há empreendimentos do Minha
Casa, Minha Vida em andamento, porém o

Casa Minha Vida

cadastro está sendo realizado normalmente.

DATA
RESPOSTA

27/07/2016

27/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia o interessado deve seguir as
instruções abaixo:
CADASTRO NOVO

DATA
RESPOSTA

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
gostaria de faser cadastro pois sou um
26/07/2016 gustavo dos santos claudino trabalhador ,vou me casar moro com meus pais
na cidade de campinas obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro não é específico para apartamentos
ou casas.
É um cadastro geral e está aberto normalmente.
Para efetivação do cadastro o interessado deve
seguir as instruções abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
Boa tarde
26/07/2016

Anônimo

Gostaria de saber se esta havendo inscrição para
apartamento da Cohab em Campinas

Outros

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.

27/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para realizar o cadastro de interesse em
moradia, basta seguir as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

27/07/2016

Anônimo

como realizo a Inscrição no Cadastro de
Interessados em Moradia?

Outros

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.

28/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

27/07/2016

27/07/2016

28/07/2016

28/07/2016

28/07/2016

NOME

Anônimo

Ricardo Cesar Bicudo de
Almeida

Anônimo

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Estou comprando um apartamento quitado no Dic
VI, o imóvel estava em inventário que já está
concluído eu posso fazer a transferência direto na
Outros
cohab, passando o imóvel direto pro meu nome?
Qual o procedimento correto nesse caso?
Obrigado!
SOLICITO POR GENTILEZA O TERMO DE
QUITAÇÃO DO CONTRATO 0094107. PEÇO
QUE ESTE SEJA ENVIADO VIA E-MAIL ANTE Termo de Quitação
A IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DESTE NA
SEDE DESTA COMPANHIA.
Bom dia...muito indiguinada com a atual situação
do Residencial Sirius
PRIMEIRO;Aquelas barracas que envergonham
a entrada de nossos condominios,a falta de uma
creche perto,para facilitar a vida das mães,que
trabalham e levam os filhos para as mesma.
SEGUNDO;O desrrespeito de muitos pois tem
varios apartamentos sendo alugado,detalhe com
Bom dia
Queria saber se comcigo pega a 2via do cartao
minha casa minha vida

RESPOSTA
Informamos que a orientação é dada apenas
pessoalmente, portanto será necessário
agendamento prévio para atendimento, devendo
ser feito através do telefone 19 3119-9556 Atendente, Sra. Leila.
Estaremos encaminhando a sua solicitação ao
Serviço de Informação ao Cidadão que em breve
entrará em contato para orienta-lo.

DATA
RESPOSTA

28/07/2016

28/07/2016

A CAIXA disponibilizou o fone 0800721-6268
Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Outros

para denúncias. Trata-se do Programa ""De olho
na qualidade do Minha Casa Minha Vida"".
As questões que envolve o descumprimento

01/08/2016

contratual está sobre a responsabilidade e
acompanhamento da CAIXA Econômica.
28/07/2016
Se o seu cadastro estiver atualizado consegue
sim. Basta comparecer na sede da COHAB, de
segunda a sexta-feira das 8h às 16h e pagar uma
taxa no valor de R$5,00.

29/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia estou aqui em nome de minha filha ,
que a 8 anos se inscreveu em minha casa minha

28/07/2016

Anônimo

vida e não foi sorteada ainda vista que muitos
foram e não estão morando nos apts ,apts
vazios no residencial já são Diego espero que
vcs verifiquem pois são pessoas que já tem casa
própria , e quem precisa mesmo não são

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sirlene

sistema de financiamento de reforma do imovel...
se é real, gostaria de saber como funciona.

Os contratos dos imóveis do Programa Minha
Casa, Minha Vida foram assinados diretamente
com a Caixa Econômica Federal, portanto
denúncias devem ser realizadas através do canal
de atendimento criado para esse fim. Segue o
contato: 08007216268

DATA
RESPOSTA

29/07/2016

Solicitamos que o mesmo entre em contato com
a Secretaria Municipal de Habitação - FUNDAP,

Boa Tarde! Ouvi dizer que a cohab tem um
28/07/2016

RESPOSTA

Outros

através do telefone 3119-9615 - Sra. Antonieta
ou pessoalmente no endereço localizado na Rua
São Carlos, nº 677 - Vila Industrial ao Lado da
Sede da Cohab

29/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para realizar o cadastro na COHAB, basta seguir
as orientações abaixo:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
Documentos necessários (originais):
Boa tarde!

Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

Gostaria de saber como faço pra me cadastrar no
programa, atualmente moro com meus pais e

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

meus dois filhos, mas a casa é pequena e
preciso de uma nova moradia.
28/07/2016

VANESSA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA

Programa Minha
Fico no aguardo de um breve contato, como
trabalho só consigo falar ao telefone após o
expediente as 17:45hs.
Obrigada!
Vanessa Silva

Casa Minha Vida

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

29/07/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Prezados, Bom dia

29/07/2016

ECIO DOS SANTOS

Solicito informações sobre o Termo de Quitação,
já que fui informado que as parcelas já estão
todas quitadas.

Termo de Quitação

RESPOSTA
Considerando-se que ocorreu o término de
financiamento de seu contrato, estamos
analisando para a liberação da minuta de
escritura. Sendo assim, após a analise
estaremos encaminhando a relação com os
documentos necessários para a minuta de
escritura.
Não emitimos o termo de quitação, pois
empreendimento encontra-se registrado e apto

Atenciosamente,

para a lavratura de escritura.

Ecio dos Santos

Estamos à disposição para maiores

DATA
RESPOSTA

01/08/2016

esclarecimentos, através dos telefones 3119
9558 e 3119 9555.

29/07/2016

Juliana Maques Pereira

Gostaria de saber se existe algum imóvel
disponível para compra ou em construção ou
alguma previsão?

Quando existe imovel disponivel é realizada a
busca de pessoas através do nosso cadastro.
Outros

É importante que o mesmo esteja atualizado.
Não temos previsão para sorteio.

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Basta comparecer na COHAB com os
documentos listados abaixo, de segunda à sextafeira, das 8h às 16h.

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

29/07/2016

marcio jose goncalves

quero fazer meu cadastro

Outros

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

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Após completar dois anos de moradia em
Campinas, ou seja, após setembro, basta
comparecer na COHAB com os documentos
listados abaixo, de segunda à sexta-feira, das 8h
às 16h.

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

29/07/2016

Anônimo

Boa tarde, em setembro eu completo 2 anos que

Comprovar pelo menos 2 últimos anos de

moro na cidade de campinas, trabalho como
autônomo e minha esposa com renda fixa e

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do

carteira assinada!!! gostaríamos de saber como
podemos nos credenciar para participar de
sorteios para obter a casa própria!!! Muito
obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas.
Para participar de qualquer programa, basta
realizar o cadastro de interesse em moradia da
COHAB, conforme orientações abaixo e
aguardar:

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

29/07/2016

Manuela Allacely souza de Quero saber como que funciona o financiamento
Almeida

da cohab e o que prescisa para fazer um

Outros

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

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

29/07/2016

Karina de lima andrade

Boa tarde
Eu estou na lista de recadastramento porem meu
cartao vence ano q vem, tenho q ir me
recadastrar agora? Desde ja agradeço a atenção

29/07/2016

nathiane orneles sena

Boa noite tenho um cadastro no programa minha
casa minha vida .o titular e meu ex marido tem a
possibilidade dele passar a titularidade pro meu

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

RESPOSTA
O recadastramento deverá ser realizado apenas
quando ocorrer o vencimento do seu cartão ou
quando houver alterações nos dados contidos no
cadastro.
O cadastro atual será cancelado e será feito
outro somente em seu nome.

DATA
RESPOSTA

01/08/2016

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro de interesse em moradia é realizado
diariamente, de segunda à sexta-feira das 8h às
16h.
Para realizá-lo, basta comparecer na COHAB
com os documentos listados abaixo.

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
gostaria de saber se já estão abertas as
inscrições da cohab.se ainda não estão , quando
29/07/2016

Anônimo

serão.

Outros
obrigado.

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.

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Basta comparecer na COHAB com os
documentos listados abaixo, de segunda à sextafeira, das 8h às 16h.

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

31/07/2016

Ligia Mangolin

ola, gostaria de saber como me inscrever no
programa habitacional Cohab Campinas

Outros

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

01/08/2016

cohab

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

MÊS: JULHO/2016 TOTAL: 135
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Basta comparecer na COHAB com os
documentos listados abaixo, de segunda à sextafeira, das 8h às 16h.

DATA
RESPOSTA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

31/07/2016

thiago araujo dos santos

como faço a incrisão da coab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/08/2016

