cohab

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

MÊS:AGOSTO/2016 TOTAL: 129
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom Dia!

01/08/2016

Anônimo

Bom,ligou uma mulher da COHAB para minha
vizinha oferecendo 35,000 na casa dela para ela
sair de lá.
Ela me contou que essa mulher que ligou para
ela falou que essa ""oferta"" de 35,000 é para as
4 casas que sobraram,que não ganharam
apartamento no residencial vilas do taubaté.
E tipo,para que dar 35,000 reias se podem nos
mandar para os apartamentos,por que estão
dizendo que não sobraram apartamento mas
todo mundo sabe que sobrou...
Meio sem logíca isso!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Prezada cidadã. A COHAB não é responsável
pelo Projeto Taubaté, nem está desenvolvendo
ações na referida área. A Responsável, é a
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação.
Fone para contato 3119-9642 Rua São Carlos
677 Parque Itália.

DATA
RESPOSTA

01/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro poderá ser realizado em seu nome e
em nome de sua companheira. Para isso é

DATA
RESPOSTA

necessário apresentar todos os documentos
pessoais seu e dela.
Para realizar o cadastro de interesse em moradia

02/08/2016

ELLEN AMARAL SILVA

Bom dia,
Quero me cadastrar para o programa minha casa
minha vida, mas tenho algumas dúvidas. Moro
numa república no distrito de barão geraldo,
tenho 27 anos e moro com minha companheira
(só não somos casadas no papel) e mais três
pessoas dividindo o aluguel. Sou professora de
biologia e me encaixo na renda para a inscrição,
como faço para me inscrever com esses dados?
Coloco que sou solteira ou o nome da minha
companheira também? Porque no caso ela iria
morar comigo. Como faço para levar o
comprovante de endereço, sendo que estou aqui
a cerca de um ano apenas, levo documentos da
outra república que morava?
Agradeço desde já.

Programa Minha
Casa Minha Vida

basta comparecer à COHAB, de segunda à sextafeira, das 8h às 16h com todos os documentos
ORIGINAIS relacionados abaixo.
Com relação ao comprovante de endereço, o de
2 anos atrás pode ser de onde você residia na
época (qualquer bairro de Campinas)e o atual de
onde reside atualmente. É importante que ambos
estejam em seu nome.
Abaixo, orientações para realização do cadastro: 03/08/2016
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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O primeiro passo para participar de qualquer
programa habitacional no município de Campinas
é a realização do Cadastro de Interesse em

DATA
RESPOSTA

Moradia da COHAB.
Para realizá-lo, basta seguir as orientações
abaixo:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
CADASTRO NOVO

02/08/2016

ana paula da silva santos

bom dia eu queria saber se eu tenho direito a
minha casa minha vida sou mae solteira 2 filhos
mora com a minha mae nao trabalho so faço bico
no momento.

Documentos necessários (originais):
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);

03/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que realizou cadastro em
01/12/2014 e atualizou em 22/05/2015.

Bom dia
Fiz uma inscrição ha dois anos, e até agora não

02/08/2016

Rosane Pithan

tenho nada sobre esta inscrição Meu numero é
079.768.738-65 CPF.
Gostaria de saber quando irei ter minha casa,
preciso muito.
Obrigada
Rosane Pithan

Programa Minha
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Caso não tenha recebido o cartão com a data de
recebimento do cadastro, deverá comparecer na
COHAB de segunda à sexta-feira das 8h às 16h
para retirá-lo. Caso já o tenha em mãos, basta
observar a data de vencimento.
Até o momento não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas,
portanto não há previsão para a realização de
sorteios.

03/08/2016

Bom dia.

02/08/2016

Anônimo

boa tarde eu gostaria de saber se ja saiu o
sorteio do apartamentos 2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas,
portanto não há previsão para a realização de

03/08/2016

sorteios.
Atenciosamente,
O primeiro passo é realizar o CIM - Cadastro de
bom dia, eu queria saber como eu faço para
03/08/2016

Adriano

adquirir um imóvel com vocês, pelo sistema
minha casa minha vida.

Programa Minha
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Interesse em Moradia da Cohab/Cp.
A lista dos documentos necessários para
efetivação do cadastro encontra-se no link:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html
Porém, no momento não há previsão para
realização do sorteio.

04/08/2016

O cadastro só pode ser efetivado pessoalmente

03/08/2016

juliana alves da costa

Por favor eu gostaria de saber se consigo estar
realizando a cadastro da cohab pela internet
mesmo. Eu gostaria de saber como funciona e
qual site de entrar pra estar realizando o
cadastro.

Outros

na sede da empresa.
As instruções para efetivação, bem como os
documentos necessários encontram-se no link
abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

04/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

bom dia,
03/08/2016

03/08/2016

Anônimo

Anônimo

Outros

RESPOSTA
O cadastro pode ser efetivado de segunda a
sexta-feira das 8h às 14h, as instruções e
documentos necessários encontram-se no link
abaixo:

quando é a inscrição da cohab?

http://www.cohabcp.com.br/cim.html

Boa tarde , Pessoa com renda familiar acima de
R$1800.00 pode fazer inscrição da minha casa
minha vida? caso Não tenha quais as opções
para aquisição de casas ou terreno eu teria para
adquirir.

A efetivação do cadastro através da Cohab/Cp
pode ser realizada para grupos familiares com
renda entre 0 e 10 salários mínimos.
Ocorre que, para o Programa Minha Casa, Minha
Vida serão selecionados apenas os grupos que
possuírem renda de até R$1.800,00.
Para melhor orientação sobre a existência de
outros programas, indicamos que compareça
pessoalmente para efetivação do cadastro e,
após, conforme forem as condições verificadas,
faremos o encaminhamento e daremos as

Programa Minha
Casa Minha Vida

Desde Já agradeço

DATA
RESPOSTA

04/08/2016

04/08/2016

orientações necessárias.

Recebi um comunicado de que tenho que estar

O assunto deve ser tratado pessoalmente de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 15:00h com a
proprietária ou atual moradora com procuração.

presente no dia 8 de agosto no horário comercial
imprecindivel sobre pena de ir minha divida para
o jurídico, ainda na carta que chegará hoje , dia
8/ 8 porém as 16/44 horário que a coab da
03/08/2016 Gilmara ribeiro de campos
minha cidade já encerrou o atendimento, fora
ainda falado que já teria recebido outros avisos, o
que não acorreu pois eu mesma já enviei vários
email s pedindo orientação, pois queria pagar o
acordo que chegou já vencido

Outros

Ressaltamos que o comparecimento é urgente e
o prazo dado na última convocação foi de até
03/08/2016.
Para mais informações entrar em contato com
Elenice, F: 31199521.

04/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde!
03/08/2016

Anônimo
Quando tem inscrição ?

03/08/2016

Anônimo

Eu gostaria de saber , eu moro de aluguel junto
com a minha mae , só que ela tem cadastro no
programa minha casa minha vida , e gostaria de
saber se eu fizer o cadastro vou atrapalhar ela?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

RESPOSTA
O CIM - Cadastro de Interesse em Moradia é
realizado de segunda a sexta-feira das 8h as
16h.
As orientações e a lista dos documentos
necessários encontram-se no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html
Depende da situação atual do cadastro.
Para verificação e melhor orientação dirija-se a
sede da Cohab-Cp munido de todos os
documentos indicados no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

DATA
RESPOSTA

04/08/2016

04/08/2016

No momento, não há previsão para realização de
sorteio.
Bom dia! Gostaria de saber se tera sorteio de
esse ano .. e como faz para adquirir uma casa
03/08/2016

Anônimo

com cohab dentro meu orçamento ja sou mãe
solteira e pago aluguel sem saber como sera

Para melhor orientação, compareça na sede da
Cohab-Cp para efetivação do CIM - Cadastro de
Programa Minha
Casa Minha Vida

meu amanhã ... Obrigado!

Interesse em Moradia, dessa forma será possível
analisar o caso e fornecer as informações e
orientações necessárias.

04/08/2016

A lista de documentos necessários encontra-se
no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html
As orientações e lista de documentos

04/08/2016

Refani da silva dos santos

Quero informacoes de como me cadastrar na

Programa Minha

cohab

Casa Minha Vida

necessários para efetivação do CIM - Cadastro
de Interesse em Moradia da Cohab-Cp
encontram-se disponíveis no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

04/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados, Bom dia
Solicito informações se a COHAB dá orientação
para a obtenção de CNPJ e Regulamento Interno

04/08/2016

ECIO DOS SANTOS

do Condomínio.
Moro no Cond. Praia de Guaratuba e não temos
CNPJ e Regulamento Interno do mesmo.
Queremos regularizar nossa situação e
gostaríamos de saber se a COHAB pode nos
orientar.

Outros

Essa orientação só é possível ser transmitida
pessoalmente, através do Serviço Social da
Cohab. O horário de atendimento é das 8h00 ás
16h00 de segunda à sexta feira.

05/08/2016

Atenciosamente,
Ecio dos Santos
olá,
boa tarde.
em campinas tem Residencial Santa Lúcia e

04/08/2016

Anônimo

Residencial Santa Luzia
ou são os dois o mesmo. porque Condomínio
Santa Luzia, situado na R. Madre Eduarda
Shafers, 400, Jardim Santa Lúcia,
Campinas. então nao sei onde esta ou se existe
o Residencial Santa Luzia?

Outros

São dois empreendimentos diferentes.
O Santa Lúcia fica na Rua Pedro Galhardi, atrás
do Extra Amoreiras.

05/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Olá

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Sou estudante do curso de pós graduação em

processo de formação da região sudoeste de
Campinas.

pesquisa.
Esperamos que as informações coletadas
diretamente com nossos funcionários, tenham
vindo ao encontro de suas expectativas e
acrescido de forma positiva para seu trabalho
acadêmico.

Ate o momento encontrei estudos que indicam a
existência de programas tipo Profilurb e IAPI que
deram origem aos primeiros bairros populares na
regiao do Ouro Verde e Campo Grande.
Cristiano Ferrari Maciel

É possível realizar uma visita ate a COHAB e
conversar com as pessoas responsáveis pelos
arquivos e mapas?
Ficaria muito honrado e contente caso pudesse
conversar com o advogado Dr. Manuel Jofily e
demais funcionários que acompanharam o
intenso processo de urbanização da região
sudoeste de campinas entre os anos 1960/80
com a formação dos primeiros nucleos urbanos
naquela area.
Muito obrigado pela atenção
Abraço,

Gostaríamos de saber se as informações
prestadas pessoalmente pelo Departamento

DATA
RESPOSTA

Jurídico/Dr. Manoel e pela Coordenadoria de
Projetos/ Arquiteto Rafael, no dia 19/08/2016, na
sede da COHAB/CP, veio contribuir para sua

Urbanismo na PUC , nível doutorado, e estou em
busca de informações e material histórico sobre o

04/08/2016

RESPOSTA

Outros

Ficaremos à disposição para outros
esclarecimentos que julgar necessário.

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia da Cohab/Cp, que dá acesso aos
programas habitacionais disponíveis no

04/08/2016

fernando rosa

gostaria de cadastrar para entrar no programa
minha casa minha vida da coab campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

município, o interessado deve seguir as
instruções que constam no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

05/08/2016

Destacamos que no momento não há previsão
para realização de sorteio de imóveis do
Programa Minha Casa, Minha Vida.

Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia o interessado deve seguir as
orientação que constam no link abaixo:

Bom dia!
Gostaria de saber como funciona a COHAB e
05/08/2016

Amanda Cristina Boian

como faço para me inscrever para futuramente
participar de algum programa habitacional para
sorteio de habitação.
Obrigada desde já.

Programa Minha
Casa Minha Vida

http://www.cohabcp.com.br/cim.html
No momento não há previsão para realização de
sorteios.

05/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, porém
o cadastro de interesse em moradia é realizado

DATA
RESPOSTA

diariamente, de segunda a sexta - feira, das 8h
às 16h.
Segue a relação de documentos necessários:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
CADASTRO NOVO

05/08/2016

Anônimo

esta tendo inscricoes para campinas?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Documentos necessários (originais):
08/08/2016
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
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse

06/08/2016 Ana Carolina Teixeira Sígolo

Olá, gostaria de saber como faço para me
cadastrar no programa de moradia da
cohab/minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

em Moradia o interessado deve seguir as
instruções que constam no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

08/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde,
07/08/2016

Anônimo

O departamento de projetos usam outros
softwares além do AutoCAD?

Outros

RESPOSTA
Por gentileza, se identificar e informar o motivo
da pergunta para que possamos encaminhar a
sua solicitação.

DATA
RESPOSTA

08/08/2016

Verificamos em nosso sistema que o seu
cadastro de interesse em moradia encontra-se
INATIVO, tendo em vista que a senhora não
compareceu para o recadastramento realizado
em 2015.
Para ativar seu cadastro, deverá comparecer na
sede da COHAB, de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h, com os seguintes documentos:
Gostaria de saber o que é necessario para fazer
a atualização do meu cadastro?
O que devo levar e quais os dias e horarios de
atendimento.
08/08/2016

Priscila Pucharelli

Sou Gestante, tenho preferencia no processo de
sorteio?
Fico no aguardo,
atenciosamente,

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

09/08/2016

DATA

08/08/2016

NOME

antonio carlos pedrozo

SOLICITAÇÃO

té o momento, não recebi o boleto para
pagamento referente a parcela 122/240 com
vencimento em 10/08/2016.Solicito que me

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

enviem o código de barras, para que eu possa
efetuar o pagamento antes do dia 10/08/2016.

08/08/2016

gisele cristina silva

olá, estou tentando a varios dias um
comprovante do valor da divida que tenho ,ja fui
muitas veses na fundap ninguem ajuda por favor
se possivel me informe como faço pra adquirir
esse comprovante..
E de extrema nescessidade vou ter uma
audiencia que preciso desse valor pra pode

Outros

negociar a venda com meu ex marido.

RESPOSTA
Informamos que a Cohab Campinas não possui
empreendimento na cidade de Piracicaba.
Sugerimos que o Senhor consulte a Cohab
Bandeirantes, também em campinas, no
endereço localizado na Rua Barão de Jaguara,
1481, Campinas - SP, 13015-910 ou através do
telefone: (19) 3731-7600.

Informamos que esse assunto não é de
competência da Cohab, portanto sugerimos que
você entre em contato na Secretaria Municipal de
Habitação - FUNDAP no telefone 3119-9615 /
9614 ou no endereço localizado na Rua São
Carlos, nº 677 - Vila Industrial.

DATA
RESPOSTA

08/08/2016

09/08/2016

obrigada gisele

08/08/2016

Alencar aguiar Neto

Bom dia, sou responsável pela habitação popular

Informamos que a Cohab Campinas não possui
empreendimento na cidade de São João da Boa

da Prefeitura Municipal, estou pedindo
providencias para o documento de quitação do
imóvel da sra. Maria Augusta dos Santos, do

Vista, portanto, sugerimos que o Senhor consulte
a Cohab Bandeirantes, também na Cidade de
Campinas, no endereço localizado na Rua Barão

Jardim Durval Nicolau III, da rua Onofre Latansa
152 em São João da Boa Vista. Aguardo

Termo de Quitação

orientação sobre o que deve ser feito. Agradeço.
Alencar Aguiar Neto.

de Jaguara, 1481, Campinas - SP, 13015-910 ou
através do Telefone: (19) 3731-7600.

08/08/2016

Em oportuno, orientamos o Senhor a informar o
número do contrato do imóvel.
Por gentileza, informar qual a orientação que o

08/08/2016 Solange Aparecida machado

cadastro para moradia

Programa Minha
Casa Minha Vida

Senhor deseja, para que possamos encaminhar a
sua solicitação.

08/08/2016

DATA

08/08/2016

NOME

Helio Henrique machado

SOLICITAÇÃO

cadastro de moradia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Por gentileza, informar qual a orientação que o
Senhor deseja, para que possamos encaminhar a
sua solicitação.

DATA
RESPOSTA

08/08/2016

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá realizar o Cadastro de
Interesse a Moradia - CIM, apresentando os
seguintes documentos originais:
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);

Boa tarde,
Gostaria de saber como faço pra me inscrever no
programa ""minha casa minha vida"". Quais
08/08/2016

Dayane do Carmo Silva

documentos devo levar e onde devo ir.

Programa Minha
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Obrigada.
Att.

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

09/08/2016

mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar

08/08/2016

Thais Regina Lourenço
Pedro

apresentar: atestado médico que comprove a
...

Outros

?

09/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá realizar o Cadastro de
Interesse a Moradia - CIM, apresentando os
seguintes documentos originais:

08/08/2016

Rafael Moreira STefanini

Boa Tarde , Gostaria de saber como posso estar
participando dos sorteios da Cohab . Aguardo /
Rafael

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

09/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola, tenho 22 anos de idade, Moro com minha
mãe e minha namorada, não tenho condições de
pagar aluguel, por isso quero me inscrever neste
programa. Temos um sonho de casar e ter nossa

08/08/2016

própria casa, já tentamos diversas vezes um
financiamentos porem a nossa renda não alcança
o minimo exigido para conseguirmos financiar a
nossa moradia, vocês são a nossa ultima
esperança.
Ambos somos de família humilde, minha mãe
hoje tem seu apartamento mais veio de maneira
cedida e hoje esta conseguindo regularizar a
EDER MATHEUS ALVES
situação com o governo pagando parcelado o
DA SILVA
que a construtora investiu, ela a pouco tempo
vendia salgadinhos nos comércios para não

Programa Minha
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habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se

gostaria de deixar registrado a minha também.
Muito obrigado pela atenção
sorteio?
muito obrigado(a)

09/08/2016

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

dividir com seus 3 irmãos.
Bom, sei que deve ter milhares de pessoas com
historias comoventes como a minha, mais

Anônimo

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);

mulher, hoje moram na casa que era de seu avô
que faleceu e deixou de herança para a mãe dela

09/08/2016

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, um dos principais requisitos são que

DATA
RESPOSTA

o candidato seja maior de 18 anos e que
comprove no mínimo 02 anos de moradia em
Campinas, apresentando os seguintes
documentos originais:

deixar faltar mantimentos em casa, hoje com a
graça de Deus esta com um comercio onde
vende comida, no caso da família da minha

Gostaria muito de saber se esse ano vai ter

RESPOSTA

Programa Minha
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separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
No momento não há previsão para realização de
sorteio.

10/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.

09/08/2016

vanesssa cristina da
conceição ferreira

Queria saber quais são minhas chances de
conseguir entrar no programa minha casa minha
vida, moro em Campinas desde que nasci
morava com minha mãe no jardim do lago 2 mais
como a casa era pequena desidi ir morar sozinha
no bairro vizinho de alugue mais agora sou mãe
de uma menina de 2 messes, comecei a
perceber que tenho que sair do aluguel.

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar

09/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.

09/08/2016

Leticia Ribeiro da Silva

Boa tarde, gostaria de me inscrever para
concorrer aos imoveis como faço?

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar

09/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.

09/08/2016 Rhaíma de Oliveira Fasina

Boa tarde, gostaria de me inscrever para o
programa habitacional minha casa minha vida.
Como faço para fazer a inscrição?
No aguardo,

Programa Minha
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Obrigada!

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

09/08/2016

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a

09/08/2016

Anônimo

Gostaria de saber se um comprovante da
faculdade com endereço de 2 anos atras conta
como comprovante de enderenço ??

Programa Minha
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averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
Os comprovantes devem ter sido recebidos
através do correio e possuir data, nome e
endereço do interessado.

10/08/2016

Boa tarde, quero fazer o cadastro porem não
tenho comprovante em meu nome de 2 anos
09/08/2016

Anônimo

atras o que posso fazer?
Grata

Programa Minha
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A apresentação dos comprovantes de endereço é
indispensável para a efetivação do cadastro.

10/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se vao retirar as casas de
pessoas que vao se mudar para os apartamentos
10/08/2016

10/08/2016

Anônimo

Anônimo

,vao retirar de todas sorteadas ou so vao retirar
as casas da area de risco

BOM DIA
FUI CONTEMPLADA COM APARTAMENTO NO
VILA ABAETE
POREM GOSTARIA DE SABER SE TEM COMO
OPTAR POR CASA JA ESTOU MORANDO NO
IMOVEL MAS GOSTARIA DE CASA
AGUARDO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

10/08/2016

Anônimo

Grata

DATA
RESPOSTA

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
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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.
Quando ocorre o atendimento, principalmente
nos casos de imóveis subsidiados, que é o caso
do Abaeté, empreendimento do Programa Minha
Casa, Minha Vida, o nome do beneficiário é
incluído no CADMUT - Cadastro de Mutuários. A
partir da inclusão nesse cadastro não será

10/08/2016

10/08/2016

possível novo atendimento.
Você quer dizer o envelope pelo qual o cartão do
ENEM foi encaminhado? Se for pode ser sim,

Bom dia, gostaria de saber se o comprovante de
endereço pode ser a carta do enem de 2011 la
consta o endereço com o cep.

RESPOSTA

Programa Minha
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desde que contenha seu endereço da época e
seu nome completo e a data de referência.

11/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Qualquer pessoa pode fazer a inscrição, desde
de que seja maior de 18 anos, que comprove no

DATA
RESPOSTA

mínimo 02 anos de moradia na cidade de
Campinas e que não tenha sido beneficiado por
qualquer outro Programa Habitacional. Para se
inscrever basta apresentar o original dos
documentos relacionados abaixo:

Olá, eu gostaria de saber se posso fazer meu
cadastro mesmo morando na casa da minha mãe
e ela é beneficiária de um apartamento da cohab
10/08/2016 Júnior Roberto Silva Batista
há 12 anos.E se eu puder eu gostaria de saber
se posso fazer somente com a minha renda pois
quero um apartamento pra morar só.

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

10/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Relação de documentos:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);

boa tarde!
10/08/2016

Vanessa Carvalho

qual a documentação necessária para a inscrição
do projeto minha casa e renda máxima permitida.

Programa Minha
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•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

10/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Qualquer pessoa pode se inscrever, desde de
que seja maior de 18 anos e comprove no

DATA
RESPOSTA

mínimo 02 anos de moradia na Cidade de
Campinas, basta apresentar o original dos
documentos relacionados abaixo:

10/08/2016

Anônimo

Bom dia, por gentileza, quem está desempregado
pode se inscrever no programa Cohab?

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

10/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

10/08/2016 CINTIA KACIANE CORREA

QUERO ME INSCREVER

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

11/08/2016

mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
VERIFIQUEI SEU CADASTRO ESTA
ATUALIZADO EM 07/07/2015 NESTE PERÍODO

queria saber como esta o andamento da casa
10/08/2016

Jose Costa Santos

que estou esperando de voces..!! preciso da
resposta

Outros

E POR ENQUANTO NÃO HÁ PREVISÃO DE
SORTEIO.

11/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Nos últimos empreendimentos entregues na
10/08/2016

Lucas Lourenço de Souto

Apartamento ou casa.

Programa Minha
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Cidade de Campinas pelo Programa Minha Casa
Minha Vida, foram sorteados apartamentos

11/08/2016

Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
11/08/2016

Liliane da Silva barbosa

Gostaria de fazer um cadastro na cohab, moro de
aluguel e queria muito conseguir uma casa

Programa Minha
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•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

11/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
A lista que consta no site é uma obrigatoriedade

DATA
RESPOSTA

que o município deve cumprir mês a mês, porém
o último sorteio que ocorreu foi em fevereiro de
2015.
Trata-se de uma lista que aponta todos os

11/08/2016

sandra aparecida manoel

Verificando o site da Cohab vi meu nome como
apta ao sorteiro de casas, gostaria de saber
como faço para saber se fui sorteada, e como
acompanhar .

Programa Minha
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cadastrados que estariam aptos a participar do
sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida
caso o mesmo ocorresse.
No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.
Consultado o CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia, através do CPF informado na inicial, foi
possível constatar que o titular não foi sorteado /
selecionado.
O acompanhamento deve ser feito através do
site ou através do telefone (www.cohabcp.com.br

12/08/2016

e 31199500).

11/08/2016

Rosivaldo ferreira frança

Olá boa tarde,eu gostaria de saber a respeito do
projeto
da construção dos apartamentos da costa e silva
se realmente
vai acontecer e quando?

Outros

Houve um atraso na aprovação do projeto pela
CEF, mas esta previsto para iniciar as vendas no
inicio de outubro que poderá ser antecipado.

11/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00, sem interrupção,

DATA
RESPOSTA

na Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº
10 - Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, e você deverá trazer o
original da documentação relacionada abaixo,
não sendo necessário trazer cópia dessa
documentação.

11/08/2016

Anônimo

Até quando vai a inscrição do mês de agosto?

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

12/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

Boa noite

12/08/2016

Leatan Caio lima Bernachi

Sou solteiro e moro com minha mãe gostaria de
saber como posso fazer para ingressar nesse
sorteio porque gostaria de estar participando e
adiquirir uma casa e o que eu preciso fazer para
participar

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

12/08/2016

mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);

Desde já agradeço . Obrigado

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se

12/08/2016

André Freire da Silva

Solicitação do projeto minha casa minha vida.
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separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Por gentileza, especificar a solicitação.

12/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

Quanto ao comprovante de endereço, o mesmo
deve estar em nome do interessado em cadastrar-

Gostaria muito de fazer o cadastro para casa
propria ou apartamento.
Mas no momento estou desempregada e moro
com minha mae.Gostaria de saber se posso usar
o comprovante de endereço no nome dela.Pois
12/08/2016 Beatriz francisca de oliveira
eu nao tenho nada no meu nome.
E outra duvida,no jd bassoli tem muita familia
inadiplente sera que eu nao conseguiria um
desses,poderia ate pagar a divida,fazer um
acordo,
Obrigada.

RESPOSTA

se.
Programa Minha
Casa Minha Vida

E quanto aos apartamentos do Jardim Bassoli
que os proprietários estão inadimplentes, caso os
imóveis sejam retomados, a Caixa, que é a
proprietária dos imóveis, solicitará a substituição
pelos reservas que foram indicadas como
demanda complementar.

15/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

12/08/2016

Camila Heidorn Freire

Gostaria de saber como faço para me cadastrar
para ter a minha casa minha vida
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

12/08/2016

mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se

15/08/2016

Anônimo

BOM DIA!

separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Outros

Boa tarde

15/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

15/08/2016

Anônimo

como faço para participar do progroma ?
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

15/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

15/08/2016

Larissa Alves Batista

Solicito fazer o meu o cadastro no programa
minha casa minha vida..

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

15/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O último sorteio do Programa Minha Casa, Minha
vida ocorreu em fevereiro de 2015.

Boa noite gostaria de saber se já teve sorteio da
minha casa minha vida.eu vi que o meu nome
está na lista de pessoas que estão aptas a
Mara lucia Beserra da Silva
15/08/2016
participar do sorteio. Eu preciso atualizar o meu
jesus
endereço, posso fazer pela internet??? Ou só no
atendimento em campinas??? Agradeço desde
já.

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.
A lista de candidatos aptos a participar do
Programa é divulgada mensalmente como uma
obrigatoriedade que o município tem que cumprir.
A atualização dos dados deve ocorrer sempre
que houver alteração dos dados informados
quando da realização do cadastro ou, quando for
atingida a data de validade do cadastro (consta
no cartão emitido pela Cohab-Cp.
Para inclusão ou alteração de dados cadastrais o
atendimento só ocorre presencialmente, e
somente algumas dúvidas podem ser sanadas
através do telefone ou atendimento on line.

16/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro só pode ser reativado pessoalmente
e mediante apresentação dos documentos

DATA
RESPOSTA

apontados abaixo:
Documentos necessários (originais):

15/08/2016

CRISTIANE FLORÊNCIO
DOS SANTOS

Oi, eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus e eu
quero me inscrever pra ver se ganho um
APartamento. Estou morando com a minha mãe,
sou mãe solteira e agora estou desempregada.
Tem como ativarem meu cadastro de novo.

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 no
imóvel menores de 18 anos);
Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
03 últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
Em casos de deficiência na composição familiar

16/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para participação nos programas habitacionais
do município de Campinas é necessário estar

DATA
RESPOSTA

cadastrado no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia da Cohab-Cp.
Os documentos necessários são os apontados
abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

16/08/2016

Luiz Gustavo Mathias
Amaral Vitório

Eu preciso desta casa para morar com a minha
Esposa e meu filho de 1 Ano e8 meses.
Eu sou trabalhador Autonomo Ajudante de
Pedreiro. Minha renda è de 80 por dia.e eu sou
muito responsavel

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);

17/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Informamos que a Cohab não promove leilões de
imóveis, e que o acesso a moradia pela Cohab é

DATA
RESPOSTA

somente através de inscrição que poderá ser
feita de segunda a sexta feira, das 8h00 as
16h00. A Inscrição é GRATÚITA, e você deverá
trazer o original da documentação relacionada
abaixo, não sendo necessário trazer cópia dessa
documentação.

16/08/2016

Anônimo

gostaria de saber sobre leilao

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

17/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

16/08/2016

Flavia Sobrinho de Paiva

Att Flavia

Para participação nos programas habitacionais
do município é necessário estar cadastrado no

DATA
RESPOSTA

CIM - Cadastro de Interesse em Moradia da
Cohab-Cp.
Os documentos necessários estão disponíveis no

Boa tarde, gostaria de saber como funciona o
programa e como faço para participar. Quais os
documentos, as rendas e como posso fazer a
inscrição. Tambem gostaria de saber se quem
tem o nome restringido pode estar participando?
Agradeço pela atenção.

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

link http://www.cohabcp.com.br/cim.html
Para cadastrar-se no CIM a renda pode variar
entre zero e 10 salários mínimos.
Quanto a restrição no nome, para o Programa
Minha Casa, Minha Vida não pode haver
restrição com o Banco do Brasil, Caixa
Econômica e Receita Federal; para os demais
programas e ou faixas de renda não pode haver
quaisquer restrições.

17/08/2016

DATA

17/08/2016

NOME

ALEXANDRA AP.
VITORIANO

SOLICITAÇÃO

BOM-DIA, A QUEM LER :_ ESTOU PASSANDO
POR UM PROCESSO DE REINTREGAÇAO DE
POSSE NO ENDEREÇO ACIMA; ESTOU
DESEMPREGADA; COM TRES CRIANÇAS
MENORES DE DOZE ANOS. ESTOU FICANDO
SEM TETO E POR ESTA RAZAO DIGITO ESTA
SITUAÇAO A COHAB. COMO FAÇO P/ ME
CADASTRAR EMERGENCIALMENTE P/ AINDA
NO DECORRER DO ANO QUE FINDA PODER

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

Outros

TER/DAR UM TETO AOS MEUS FILHOS.
OQUE TENHO Q FAZER? DESDE JA
AGRADEÇO A ATENÇAO

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

18/08/2016

mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

OBRIGADA

habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
17/08/2016

Anônimo

Olá gostaria de saber se terá sorteios ainda até o
final deste ano de 2016 para quem tá na espera e
pegou o cartão de cadastro esse ano obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

Informamos que não há previsão para sorteios
este ano.

18/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

17/08/2016

Anderson de Oliveira
Venturini

Gostaria de saber como posso me inscrever para
o programa de moradia.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

18/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

17/08/2016

Anônimo

Sou mae solteira nao trabalho posso fazer
inscricao na cohab

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

18/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Informamos que o cadastro de Interesse a
Moradia pela Cohab Campinas, só é realizado

DATA
RESPOSTA

pessoalmente, de segunda a sexta feira, das
8h00 as 16h00 na Sede da Cohab - Av. Prefeito
Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália - próximo ao
Hospital Mario Gatti. A Inscrição é GRATÚITA, e
você deverá trazer o original da documentação
relacionada abaixo, não sendo necessário trazer
cópia dessa documentação.

17/08/2016

Anônimo

Boa tarde. Eu gostaria de saber quais
documentos são necessários para fazer
inscrição?
Eu fiz o cadastro pela internet é válido para o
sorteio?

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a

18/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Verificamos em nosso sistema através de seu
CPF e constatamos que seu Cadastro de

DATA
RESPOSTA

Interesse em Moradia encontra-se INATIVO,
tendo em vista que não houve comparecimento
no recadastramento realizado em 2015.
Para realizar a atualização, deverá comparecer
na COHAB com os documentos listados abaixo:
Documentos necessários (originais):

17/08/2016

Ana Maria Lima

Fiz inscrição na Cohab em 2008 e ao consultar
pelo meu CPF não consta meu cadastro.
Gostaria de saber se após a entrega dos imóveis
pelo sorteio é cancelada a inscrição e como
participar do programa Minha Casa Minha Vida.

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.

18/08/2016

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.
O desemprego não é motivo para não participar
de programas habitacionais. A COHAB/CP

18/08/2016

Anônimo

Fui demitida no mês de Junho e caso seja
sorteada, perco o direito por não ter emprego?

Programa Minha
Casa Minha Vida

realiza cadastro de interesse em moradia para
famílias com renda zero até 8 salários mínimos.
É importante destacar a necessidade de atualizar
seu cadastro, devido a alteração ocorrida, caso
ainda não tenha realizado.

19/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Consultamos seu cadastro de interesse em
moradia através de seu CPF e constatamos que

DATA
RESPOSTA

o mesmo encontra-se INATIVO, tendo em vista
que a Sra. não compareceu para o
recadastramento realizado pela COHAB/CP em
2015.
Dessa forma, deverá comparecer na sede da
COHAB/CP, de segunda a sexta-feira das 8h às
16h, com os documentos listados abaixo:
Documentos necessários (originais):

18/08/2016

nadir mangolim

Prezados boa tarde;
Gostaria de maiores informaçoes sobre
cadastramento
Grata

- 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

19/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

Quero me inscrever no programa. Estou
18/08/2016 Jair Marques da Silva Junior desempregado e preciso de um teto para minha
família. Pode me orientar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

19/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

18/08/2016

ANDREA PAULA
ROBERTO

GOSTARIA DE SABER QUAIS DOCUMENTOS
PRECISO P FAZER INSCRIÇÃO NA COHAB
POIS PAGO ALUGUEL E SOU SOZINHA E PRA
MIM TA MTO CARO PAGAR 800,00 REAIS DE
ALUGUEL.EU TINHA INSCRIÇÃO E QUANDO
CONSULTO MEU CPF DIZ Q NAO TENHO
INSCRIÇÃO
AGUARDO RETORNO...DESDE JA
AGRADEÇO A ATENÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

42601

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Não é necessário agendamento, você pode fazer
seu cadastro de segunda a sexta feira, das 8h00

DATA
RESPOSTA

as 16h00 na Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Pq. Itália - próximo ao Hospital
Mario Gatti. A Inscrição é GRATÚITA, e você
deverá trazer o original da documentação
relacionada abaixo, não sendo necessário trazer
cópia dessa documentação.

19/08/2016

Anônimo

bom dia
para fazer um cadastro posso ir direto já com os
documentos ou preciso agendar o atendimento?
obrigada!

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

19/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro só poderá ser realizado com a
presença do interessado, assim, o Senhor poderá
faze-lo, comparecendo à Sede da Cohab - Av.

DATA
RESPOSTA

Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália de segunda
a sexta feira, das 8h00 as 16h00- O cadastro é

BOA TARDE,
19/08/2016

Sergio Duarte Costa

ENVIO DE MEU CADASTRO PARA
AQUISIÇÃO DE CASA OU APTO.

Outros

GRATÚITO, e o Senhor deverá apresentar os
originais da documentação relacionada abaixo,
não sendo necessário trazer cópia dessa
documentação.
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

19/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Não constatamos cadastro em seu nome, mas o
Senhor poderá fazer o cadastro, comparecendo à
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 -

DATA
RESPOSTA

Pq. Itália de segunda a sexta feira, das 8h00 as
16h00- O cadastro é GRATÚITO, e o Senhor
deverá apresentar os originais da documentação
relacionada abaixo, não sendo necessário trazer
cópia dessa documentação.

BOA TARDE,
19/08/2016

Sergio Duarte Costa

SOLICITAÇÃO DE MEU CADASTRO ,
OBRIGADO !

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

19/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer seu cadastro de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e você deverá trazer o original da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

19/08/2016

Eliane Cristina Pereira
Maduro

Solicito informaçoes sobre o projeto minha casa
minha vida. O que é necessario paras fazer a
inscrição. Pois sou divorciada e pago aluguel
tendo dois dependentes. Dedes ja agradeço a
atenção

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

19/08/2016

mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Qual é asua renda salarial ?

19/08/2016

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Olá é sobre a casa a venda em itapetininga, qual
é o valor mínimo de entrada que eu posso dar e a
renda mínima para financiar e Se há requisito de
idade.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Você é casada ?
Qual a renda do marido ?
05/09/2016
Qual valor tem para a entrada ?

DATA

NOME

20/08/2016 Cheron Adianta P. da Silva

SOLICITAÇÃO
Gostária de saber se o programa Com é da
cohab e como funciona

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Por gentileza, especificar o qual Programa a qual
a Senhora se refere.

DATA
RESPOSTA
22/08/2016

Boa noite , gostaria de saber por que na OLX

20/08/2016

Anônimo

anuncia cerca de 20 a 30 apartamentos da cohab
recém entregue para venda visto que é proibido,
alguma fiscalização ? ou somente a impressa
pode denunciar este abuso visto que pago
aluguel tenho inscrição e familia preciso enquanto
outros fazem dinheiro com os
apartamentos?gostaria de uma apuração entre
no OLX Campinas e constatarão.
espero uma posição

Os contratos referente ao Programa Minha Casa
Minha Vida são de responsabilidade da Caixa
Outros

Econômica Federal, portanto o Senhor (a) poderá
direcionar a sua denuncia/reclamação àquela
instituição através do telefone 0800-7216268.

22/08/2016

Para que possamos encaminhar a sua
solicitação, será necessário a identificação do
22/08/2016

22/08/2016

Anônimo

FLAVIA LIAMAS

COMO ADIQUIRIR TERMO DE QUITAÇÃO?

GOSTARIA DE OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE AS CASAS DO RESIDENCIAL
COLINAS SE POSSÍVEL.
OBRIGADO.
Boa Tarde!
Ouvi boatos de que os apartamentos que

22/08/2016

Anônimo

sobraram no residencial taubate esta sendo
vendido ou alugado pela cohab.
Isso procede?

Termo de Quitação solicitante, o número do contrato e o endereço do
imóvel.

22/08/2016

Empreendimento e financiado pela Caixa
Econôica Federal custa R$175.000,00. PARA
Outros

PODERMOS FAZER UMA SIMULAÇÃO E
IMPORTANTE VIR NA COHAB TRAZENDO OS

22/08/2016

DOCUMENTOS E OBTER A INFORMAÇÃO
CORRETA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

22/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde!
Eu moro a 16 anos no Jd.do lago II.E com a

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

OBRIGADO

22/08/2016

construção do Linear Vilas do Taubaté,fizeram
um tratamento de água pertinho de casa.
Enfim,eu e minha família temos que fechar

22/08/2016

Anônimo

nossas portas e janelas por causa do mal cheiro
que fica na rua por conta do corrego que é de
frente da minha casa e por conta da rede de
tratamento.
Ninguém merece,agora pra almoçar ou jantar
tenho que fechar as portas da minha casa por
que se não eu e minha família nao conseguimos
nos alimentar.
Descaso total!
Espero que tomem alguma providência a respeito
disso.
Desde já agradeço.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Através de seu CPF realizamos uma consulta em
nosso banco de dados e constatamos que o seu

DATA
RESPOSTA

cadastro de interesse em moradia encontra-se
inativo, devido ao fato de não ter comparecido
para o recadastramento realizado em 2015.

OLÁ,GOSTARIA DE TIRAR UMA DUVIDA COM
VCS,EU FIZ A INSCRIÇAO NO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA FAZ UM TEMPO.
VCS ENVIARAM UMA CARTA PEDINDO PARA
ESTA ATUALIZANDO PARA CONTINUAR NO
PROGRAMA,MAS SÓ CHEGOU EM MIM
22/08/2016 abiqueila dos santos taborda
DEPOIS DA DATA MARCADA. GOSTARIA DE
SABER COMO POSSO ESTA FAZENDO PARA
CONTINUAR NO PROGRAMA???
ATT:OBRIGADO

Dessa forma, para regularizar sua situação,
deverá comparecer à COHAB/CP, de segunda à
sexta-feira, com os documentos listados abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
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

24/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
COMO FAÇO PARA ADIQUIRIR O TERMO DE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

QUITAÇÃO?
Atendimento Web - Adquirente

22/08/2016

CARLOS EDUARDO
RODRIGUES DA SILVA

Contrato: 1300086 - CARLOS EDUARDO DA
SILVA
Data do Cálculo: 22/08/2016
*** NAO POSSUI DEBITOS ***

.............

Termo de Quitação

Respondido no chamado nº 01242/16

25/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O cadastro só é realizado pessoalmente,
portanto a Senhor poderá fazer sua inscrição de

DATA
RESPOSTA

segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação.

22/08/2016 Gerson de souza henrique

fiz um cadastro via internet mais quando pede
meu CPF não aparece

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
A Senhora poderá fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na

DATA
RESPOSTA

Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação.

22/08/2016

jacqueline batista pereira

Olá boa tarde, gostaria de me inscrever no
programa minha casa minha vida, gostaria de
saber qual a documentação necessária e quanto
tempo demora para ser chamado, tenho muito
interesse estou precisando muito.
aguardo retorno obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
A Senhora pode fazer sua inscrição de segunda
a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.

22/08/2016

Cintia Dantas goncalves

Inscrição da coahb.minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Senhora poderá fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação.

22/08/2016 Alana michelly Alves Oliveira

Quero uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
A Senhora pode fazer sua inscrição de segunda
a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.

22/08/2016

katia helena da silva

Gostaria de saber...qdo ira ter a inscrição da
minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O Senhor poderá fazer sua inscrição de segunda
a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália -

DATA
RESPOSTA

próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, e o Senhor deverá apresentar os
originais da documentação relacionada abaixo,
não sendo necessário trazer cópia dessa
documentação.

23/08/2016

Jammerson Marques Costa
da Conceição

Bom dia!
Quero fazer meu cadastro no programa, o que
preciso levar e se eu posso ir em qualquer
horario das 08:00 as 16:00

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

23/08/2016

habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
Estaremos encaminhando a sua solicitação ao
Serviço de Informação ao Cidadão desta Cohab

Prezados, bom dia. Devido ao falecimento do
23/08/2016

João Candido Faria

meu pai João Candido de Faria, necessito da
cópia do contrato para instruir o inventário.
Att João Candido

Cópia de contrato

Campinas, que em breve entrará em contato
para orienta-lo.

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde !! Gostaria de saber se os
23/08/2016

23/08/2016

Anônimo

Anônimo

apartamentos do Sirius vão estar liberado p
vendas depois d 3 anos ?
Alguns moradores tava comentando

Oi boa tarde tem alguns moradores comentando
q os apartamentos do Sirius estarão liberados p
vendas depois d 3 anos
E verdade?

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Os contratos referente o Programa Minha Casa
Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,
portanto sugerimos que o Senhor (a) entre em
contato com aquela Instituição através do

DATA
RESPOSTA

23/08/2016

telefone 0800-7216268.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os contratos referente o Programa Minha Casa
Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,
portanto sugerimos que o Senhor (a) entre em
contato com aquela Instituição através do
telefone 0800-7216268.

23/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

DATA
RESPOSTA

No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento.
Para participar dos programas habitacionais que
vierem a surgir o interessado deve estar
cadastrado no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia.
As orientações para cadastro são as que se
encontram abaixo:
CADASTRO NOVO
23/08/2016

luiz gustavo gagliardi

gostaria de saber maiores informações sobre
como adquirir ima moradia popular

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);

24/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Através do CPF informado no cabeçalho
verificamos que o cadastro encontra-se inativo

DATA
RESPOSTA

por não comparecimento para recadastramento
em 2015.
Para regularizar a situação, o interessado deve
seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

23/08/2016

luciana aparecida duran
marques

Boa tarde!
Fiz alguns anos atras um cadastro na
COHAB,mais nunca fui sorteada,tenho intenção
de adquirir um apartamento pelo programa minha
casa minha vida.

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);

24/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participação nos programas habitacionais
que estiverem disponíveis no município de
Campinas, os interessados devem estar inscritos
no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia.
As orientações para se cadastrar estão abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

23/08/2016

Anônimo

gostaria de saber como funciona, como faço para
conseguir uma casa pela cohab. mora em
campinas vai fazer quatro anos, não estou
conseguindo mais pagar aluguel.

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.

24/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ao departamento,
gostaria que me fosse esclarecido sobre a
veracidade de um anuncio em placa nas
proximidades da praça da concórdia na região do
Campo Grande, onde fala de um lote de casas
24/08/2016 ROZANGELA MUNIZ SILVA no residencial colinas das nascentes também na
mesma região que esta com inscrições abertas
pela Cohab no programa minha casa minha vida.
obrigada,
Rozangela Muniz

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim é verídico e estas 10 casas são financiadas
Programa Minha
Casa Minha Vida

pela Caixa Economica Federal. É importante ter
cadastro na Cohab.
Veja no site da Cohab os documentos
necessários para se fazer o cadastro e ao fazê-lo
solicite as informações sobre os imóveis.

25/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Considerando-se que o Conjunto Habitacional
Vila Ayres é registrado não emitimos o Termo de
Quitação, para o seu contrato pode ser

DATA
RESPOSTA

providenciada a minuta de escritura e após a
escritura definitiva.
Assim segue abaixo os documentos necessários
para providenciar a minuta de escritura.

DESTINATÁRIO:CARLOS EDUARDO DA SILVA
Nº. CONTRATO:1300086
24/08/2016

CARLOS EDUARDO
RODRIGUES DA SILVA

NO AGUARDO DA SOLICITAÇÃO JÁ ENVIADATermo de Quitação
ANO 2016 N° 001228 REFRENTE QUITAÇÃO

Prezado Senhor

25/08/2016

A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira.

24/08/2016

FLAVIO AUGUSTO
CAMARGO DOS SANTOS

saber sobre o sorteio se ainda este ano tem
sorteio de apartamentos.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para tanto, deverá trazer esta convocação, e
XEROX dos seguintes documentos:
Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

25/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Solicitação de PPP - PERFIL
PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO DE
24/08/2016

Olivio Alves

EX-FUNCIONÁRIO

24/08/2016

MARIA DE FÁTIMA

Acusamos o recebimento de sua solicitação e
informamos que no período solicitado não existia
PPP, que passou a vigorar em 2004. Também

DATA
RESPOSTA

não existia obrigatoriedade de outro tipo de laudo
Outros

Periodo de 04/02/1980 a 09/01/1984
CARGO: MOTORISTA

QUERO SABER COMO EU FAÇO PARA TIRAR
O CNPJ DO MEU CONDOMÍNIO E QUAIS SÃO
OS DOCUMENTOS QUE TENHO QUE
PROVIDENCIAR.
DESDE JÁ OBRIGADA.
FÁTIMA

RESPOSTA

para a função de motorista.
Por isso, solicitamos que esclareça a finalidade
desta solicitação, para que a Companhia analise
qual tipo de documentação e/ou informação é
possível fornecer, a fim de atender sua
necessidade.

26/08/2016

Outros

Para efetivação do cadastro não é necessário
estar casado.
É importante destacar que no momento não há
24/08/2016

Anônimo

para poder fazer a inscrição da minha casa
minha vida, tem que estar casado ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

programas habitacionais em andamento, nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida.
O cadastro será feito e o interessado deverá
aguardar o surgimento de programa habitacional
para realização de processo seletivo.

25/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verifiquei seu cadastro e informo que existem
algumas construções em andamento.
Exemplo: Colina das Nascentes, com

Ola gostaria de saber se tem algum projeto.pra

24/08/2016

Graciele cristina nunes

famílias que ganham salários acima de 1,600. E
gostaria de saber também se é verdade que ha
um novo empreendimento no bairro ou próximo
do Itajaí em campinas com valor de entrada de
17.000.00 .desde já obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

financiamento Caixa Economica Federla. Venha
ate a Cohab e procure pelo Cesar, Mauricio ou
Wladimir para fazer uma simulação.
Devem sair em breve lotes urbanizados e algum
imóvel retomado.

25/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia, que permite acesso aos programas

DATA
RESPOSTA

habitacionais que estiverem disponíveis no
município. O interessado deve seguir as
orientações abaixo:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

24/08/2016

Antônio Leandro Nogueira

Solicito inscrições pra minha casa minha vida em
Campinas

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;

25/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de

DATA
RESPOSTA

Campinas, porém estamos realizando cadastro
de interesse em moradia diariamente.
Para realizar o referido cadastro, basta

25/08/2016

João Fernandes da Silva
Junior

Gostaria de saber, se eu, sendo solteiro, 32anos,
tendo renda de $1600,00 mensais, consigo uma
chance de ser contemplado no programa minha
casa minha vida.
Minha renda, não é possível financiamento, já
que é baixa, porém, não sou casado e não tenho
filhos.
Há uma necessidade e não menor e nem maior
do que outros, para que eu consiga a minha
propria casa.
Obrigado pela atenção.

comparecer na sede da COHAB, de segunda a
sexta-feira das 8h às 16h, com os documentos
listados abaixo:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
CADASTRO NOVO
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);

26/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento, porém para realizar
o CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM, deverá comparecer na sede da COHAB,
com os seguintes documentos:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Bom dia
Como faço para me cadastrar para adquirir um
Anderson Andre dos Santos
25/08/2016
imóvel e quais os documentos são necessários
da silva
para o cadastro
Att: Anderson

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 no
imóvel menores de 18 anos);

26/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para realizar o cadastro de interesse em moradia
na COHAB/CP, basta apresentar os documentos
abaixo:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
25/08/2016

GILBÉRIA HAYASHIDA

BOA NOITE GOSTARIA DE FAZER MEU
CADASTRO NA COHAB, MINHA CASA, MINHA
VIDA

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);

26/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Cadastro de Interesse em Moradia é realizado
na COHAB, de segunda a sexta-feira, as 8h às
16h. Para realizá-lo, basta comparecer nos
horários especificados, portando os seguintes
documentos originais:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

26/08/2016

Anônimo

bom dia gostaria de saber se as inscricoes ja
estao abertas

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

29/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Cadastro de Interesse em Moradia é realizado
na COHAB, de segunda a sexta-feira, as 8h às
16h. Para realizá-lo, basta comparecer nos
horários especificados, portando os seguintes
documentos originais:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

27/08/2016 dayana gonçalves da silva

quero saber se eu consigo me cadastrar no
programa so com meus documentos.

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);

29/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

28/08/2016

Anônimo

Anônimo

proximo ao clube ADPM, A moradora esta
construindo um comodo de alvenaria (tijolo) do
lado da sua casa no terreno da prefeitura onde
seria area de passagem de pedestres.

Quero denunciar minha vizinha Ana Claudia
Andrade de paiva que mora na rua moscou 300
via de circulação 5 casa 93 (vila anhumas 2)
proximo ao clube ADPM, A moradora esta
construindo um comodo de alvenaria (tijolo) do

DATA
RESPOSTA

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 19-3119-

Quero denunciar minha vizinha Ana Claudia
Andrade de paiva que mora na rua moscou 300
via de circulação 5 casa 93 (vila anhumas 2)
28/08/2016

RESPOSTA

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

9621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.

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

29/08/2016

29/08/2016

da Sede da Cohab Campinas.

lado da sua casa no terreno da prefeitura onde
seria area de passagem de pedestres.

Bom dia
Na semana passada fiz uma proposta para
aquisição de um imóvel no bairro Eldorado
Piracicaba Sp.
29/08/2016

Ubirajara Frank Alves de
Oliveira

Gostaria de saber como está a minha proposta
se foi aceita ou não.
E o que posso fazer para obter um imóvel neste
bairro.
Tem algumas casas aqui no bairro que estão
com aspecto de abandonada e eu gostaria de
saber como elas estão.

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
Outros

financiamento, por ventura, refere-se ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez que a
Cohab Campinas não possui empreendimento no
município de Piracicaba. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-1600.

29/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O Cadastro de Interesse em Moradia é realizado
na COHAB, de segunda a sexta-feira, as 8h às

DATA
RESPOSTA

16h. Para realizá-lo, basta comparecer nos
horários especificados, portando os seguintes
documentos originais:
Gostaria de saber como Fasso cadastro e oque
preciso levar a Cohab ? Tem temporada pra
realizar o cadastro ?

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

29/08/2016

Anônimo

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.

30/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A cohab pode vender a vista ou com entrada e
restante parcelado.
Para isso favor nos encaminhar:
Qual o salário ?
Boa tarde aqui em itapetininga tem uma casa da
cohab pra vender na rua:ezequiel silveira n:11
vila arruda eu estou interessada em comprar a
29/08/2016 João Nelson batista de goes
casa gostaria de saber se vcs financiam se tem
que dar entrada ou tem que ir até ai
pessoalmente

Titular Conjugue É casado ?
Tem poupança? qual valor tem guardado ?
Outros

05/09/2016
Assim que recebermos essas informações
entraremos em contato .

.
No momento não há nenhum programa
29/08/2016

Marilia Degrecci da Silva
Couto

Boa Tarde Gostaria de saber quando será o
proximo sorteio?

Outros

habitacional em andamento no município de
Campinas, portanto não há previsão para a
realização de sorteios.

30/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para providenciar a minuta de escritura é
necessário comparecer nesta Cohab/Campinas
com a XEROX dos seguintes documentos:

Eu Cristiana Dos Santos Faria moradora em
Campinas na rua Ângelo Arroyo numero 230 no
loteamento Vila Esperança cep:13082-630 fone
982758770
29/08/2016 Cristiana Dos Santos Faria
Venho solicitar Junto a COHAB a minuta para
que eu possa estar retirando está documentação
para poder registrar em cartório este imóvel já
quitado.

Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, ou Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão)
Carteira de Identidade do casal
CPF – Cadastro de pessoa física do casal
Taxa de expediente no valor de R$ 141,00(
Minuta de Escritura
Cento e Quarenta e Um Reais)- valor sujeito a
alteração.
ATENÇÃO
SE HOUVER MORTE DO ADQUIRENTE, DA
ESPOSA OU DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ
SER APRESENTADO O XEROX LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO, RG ,CPF, CERTIDÃO
ATUALIZADA (validade de 30 dias a partir da
data de emissão da certidão) DE CASAMENTO
OU NASCIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS
E CONJUGES.
SE HOUVER SEPARAÇÃO JUDICIAL OU
DIVÓRCIO DEVERÁ SER APRESENTADO O

30/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Prezados, Bom dia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Solicito minuta de escritura para o contrato acima
uma vez ter liquidado todo financiamento do

30/08/2016

ECIO DOS SANTOS

mesmo.
Favor informar como devo proceder para receber
Minuta de Escritura
o documento.
No aguardo de um retorno, desde já agradeço.
Atenciosamente,
Ecio dos Santos

RESPOSTA

Considerando-se que o seu contrato teve o
término de financiamento em 07/2016, este
encontra-se em análise e assim que liberado
estaremos encaminhando a relação dos
documentos necessários para a elaboração da
minuta de escritura, no endereço do imóvel.

DATA
RESPOSTA

05/09/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que o seu Cadastro de Interesse
em Moradia encontra-se INATIVO porque não foi
atualizado no recadastramento realizado em

30/08/2016

Ailton Ferreira da Silva

Bom dia, MORO COM MINHA FAMILIA , NO
RESIDENCIAL PROGRESSO JUNTO COM
MEU IRMÃO A CASA EM QUE MORO COM
MINHA ESPOSA E MEUS 2 FILHOS
PERTENCE A ELE MORO DE FAVOR POIS A
CASA ESTA EM SEU NOME NO CADASTRO
DO RESIDENCIAL , GOSTARIA DE PODER
TER A MINHA PROPRIA RESIDENCIA ,JA
TENTEI EM 2013 PARTICIPAR DO
PROGRAMA ESTAVA NA LISTA DE ESPERA E
ACABEI NÃO SENDO COMTENPLADO, ESTOU
FAZENDO A INSCRIÇÃO NOVAMENTE POIS
TENHO MUITAS ESPERANÇAS DE
CONSEGUIR O MEU SONHADO IMOVEL,,,,

2016.
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento, porém é importante
manter seu cadastro atualizado.
Para isso, basta seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Documentos necessários (originais):
31/08/2016
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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Cadastro de Interesse em Moradia é realizado
na COHAB, de segunda a sexta-feira, as 8h às
16h. Para realizá-lo, basta comparecer nos
horários especificados, portando os seguintes
documentos originais:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

30/08/2016

Anônimo

Ola boa tarde gostaria de saber como faço
cadastro na Cohab programa habitacional .
sou de Campinas-SP

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 no
imóvel menores de 18 anos);

31/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Caso a Senhora não tenha realizado o cadastro
de Interesse a Moradia - CIM, a Senhora poderá
comparecer à Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria

DATA
RESPOSTA

Lima, nº 10 - Pq. Itália de segunda a sexta feira,
das 8h00 as 16h00- O cadastro é GRATÚITO, e
o Senhora deverá apresentar os originais da
documentação relacionada abaixo, não sendo
necessário trazer cópia dessa documentação.

30/08/2016

Ádilla Monique Cristina
Bento de Souza

Olá,souba a Adilla.
Estou lhe enviando esse email,porque realmente
meu esposo está desempregado e eu começo a
trabalhar daqui 1 dia,e os bicos que meu esposo
faz,nao está dando para sustentar a família.
Estamos morando numa área invadida,e tem
mandato para tirar todos de lá.
Agradeço
Ádilla

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

31/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O Cadastro de Interesse em Moradia é realizado
na COHAB, de segunda a sexta-feira, as 8h às

DATA
RESPOSTA

16h. Para realizá-lo, basta comparecer nos
horários especificados, portando os seguintes
documentos originais:
CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

30/08/2016

ronaldo veiga

gostaria de fazer o cadastro na cohab como devo
fazer desde ja obrigado

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.

31/08/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Hoje fui consultar meu cadastro na cohab e

link. Fui verificar desde 2012 (ano em que efetuei
o meu cadastro pela primeira vez) e para minha
surpresa ouve sorteios em 2013, 2014 e 2015.

31/08/2016

Luciana Mendonça
Mendonça

Até o momento ocorreram sorteios em 2012,
2013, 2014 e 2015.

Programa Minha
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anos, a ocorrência do mesmo, bem como a lista
de candidatos aptos foi publicada no site da
Cohab-Cp e no Diário Oficial.
É importante esclarecer que o envio de
correspondência para comunicar a ocorrência de
sorteio não garante participação no mesmo. O
que garante a participação é o enquadramento
nos critérios do Programa.
As listas que constam no site, correspondentes
aos anos e sorteios citados anteriormente,
referem-se aos candidatos que participaram e

Na época perguntei como eu poderia estar me
informando sobre os novos sorteios e me
disseram que eu não precisava ficar preocupada.

foram sorteados. Destes, foram convocados os
titulares e os reservas dentro da quantidade
necessária para cada empreendimento.

E agora eu verifico essa palhaçada?

Se a renda familiar que consta no cadastro hoje é
a mesma de anteriormente, o grupo familiar

Agora quero uma resposta por escrito de quando
terá novos sorteios para que eu possa sempre
participar. Pois ganho R$ 450,00 por mês, tenho

participou dos sorteios, porém não chegou a ser
sorteado.
No momento não há previsão para realização de

uma filha de 07 anos para sustentar e pago
aluguel porque não fui sorteada ainda!!! Se eu
tivesse participado dos 03 últimos sorteios, eu

DATA
RESPOSTA

Somente no sorteio de 2012 foi enviada
correspondência individual para cada cadastrado
comunicando a ocorrência do sorteio, nos outros

verifiquei que está tudo em ordem. Porém, fiquei
curiosa para saber sobre os sorteios. Cliquei no

Estou indignada porque meu nome está na lista
de pessoas aptas para o sorteio deste 03 últimos
anos e nesse período nunca recebi convocação
alguma para participar do mesmo. Apenas recebi,
via correio, a convocação para participar do
sorteio do ano de 2012.

RESPOSTA

31/08/2016

novos sorteios.
Até o momento o município de Campinas
recebeu 8290 unidades habitacionais do prog

DATA

31/08/2016

NOME

PATRICIA ARANHA
PEREIRA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

O sorteio só ocorre se existem unidades
habitacionais disponíveis, portanto não há como

Bom dia,me chamo Patricia aranha pereira e
gostaria de saber quanto tempo uma pessoa fica

prever o quanto um cadastrado fica aguardando
a realização de um sorteio.

esperando por um sorteio,pois fiz meu cadastro

Nos últimos 4 anos,coincidentemente, ocorreu

meu filho tinha de 4 a 6 meses não me lembro
muito bem e hoje ele ja vai completar 7 anos ja
renovei meu cadastro 2 vezes e até agora nada
eu sei que depende de sorte pois e um
sorteio...mas não da para a cohab mudar a forma
do sorteio,fazer um sorteio com quem esta ha
mais de 3 anos 5 anos esperando...pois não e
justo quem tem menos de 1 ano de cadastro ja
ter sido sorteado e a maioria dessas pessoas
nem precisam alguns pegão e vende aluga troca
ou após ganharem desistem...em quanto eu e

Programa Minha
Casa Minha Vida

um sorteio por ano, porém no momento não há
previsão para realização de novos.
Quanto ao questionamento sobre uma alteração
na forma de realização do sorteio, contemplando
os cadastrados mais antigos, é importante
esclarecer que como trata-se de programa do
Governo Federal, as regras vem pré31/08/2016
estabelecidas através de portarias
interministeriais, devendo os municípios seguirem-

essa mensagem mas nos que estamos a tanto
tempo esperando aguardamos mudanças

cadastro.
No que se referem as colocações sobre
ocupação irregular dos imóveis do Programa
Minha Casa, Minha Vida as denúncias devem ser
encaminhadas através do telefone 08007216268

agilidade...obrigada

da Caixa Econômica Federal.

BOA TARDE,
GOSTARIA DE SABER QUANDO VAI TER
MAIS SORTEIOS DE APARTAMENTOS DO
MINHA CASA MINHA VIDA?

DATA
RESPOSTA

nas e, uma das regras dessas portarias é não
definir como critério de atendimento o tempo de

outras pessoas que precisamos que gastamos
nosso dinheiro pagando aluguel e pior por uma
casa que nem nossa é...eu não sei quem vai ler

31/08/2016

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/09/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participação nos programas habitacionais
que estiverem disponíveis no município de
Campinas os interessados devem estar
cadastrados no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia.
As orientações e documentos necessários para
efetivação do cadastro estão apontadas abaixo:

BOA TARDE
EU GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA
TER UM IMOVEL DE VOCÊS PÓIS PAGO
ALUGUEL E NÃO ESTOU CONSEGUINDO
MICHELE DE LIMA CLARO
ARCAR COM AS DESPESAS.
31/08/2016
MILANI
SOU CASADA E TENHO UMA FILHA DE 4
ANOS E UMA MÃE COM PROBLEMAS DE
SAUDE.
OBRIGADA

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
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);

01/09/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A lista divulgada mensalmente no site da CohabCp é uma obrigatoriedade que deve ser cumprida
pelos municípios que participam do Programa

Boa tarde!
Desde a ultima atualização de meu cadastro meu
Mayara Veronica Anastacio nome não está mais participando dos sorteios
31/08/2016
Dias
dos apartamentos. Minha mãe também tem
cadastro e o nome dela sai em todos as listas
para participar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Casa, Minha Vida, porém o último sorteio
que ocorreu foi em fevereiro de 2015.
Não estão ocorrendo sorteios, trata-se de uma
lista de aptos a participar, caso ocorra.
Por tratar-se do Programa Minha Casa, Minha
Vida constarão nesta relação somente os grupos
familiares que apresentarem renda familiar de R$
0,00 a R$ 1.800,00.
Verificado o cadastro contatamos que a renda
familiar declarada no cadastro é superior a
R$1.800,00, sendo este o motivo do grupo

01/09/2016

familiar da interessada não constar na lista.
No momento não há programas habitacionais em
andamento, a interessada deverá aguardar e
manter o cadastro atualizado.

Informamos que de acordo com a Lei de Acesso
31/08/2016

Anônimo

Gostaria de saber qual o proprietário da
residencia localizada, na rua Cambaras, 70 Boa
vista

Outros

a Informação, esta Cohab não poderá responder
a sua solicitação, uma vez que qualquer
informação a respeito de financiamento/contrato
só poderá ser fornecida ao proprietário do imóvel
ou seus herdeiros.

01/09/2016

