cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

01/09/2016 Claudinea Pereira de Araujo Eu Claudinea necessito de uma moradia,espero

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Solicitação já respondida em outro atendimento
on line.
Bom dia. Para participação nos programas
habitacionais disponíveis no município de
Campinas os interessados devem estar
cadastrados no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia. As orientações para cadastramento
estão abaixo: CADASTRO NOVO Documentos

DATA
RESPOSTA
01/09/2016

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
Eu Claudinea gostaria muito de ser comtemplada
01/09/2016 Claudinea Pereira de Araujo com um Apartamento ou uma casa do Programa
Minha Casa Minha Vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH

01/09/2016

Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Para participação nos programas
habitacionais disponíveis no município de
Campinas os interessados devem estar
cadastrados no CIM - Cadastro de Interesse
Moradia. As orientações para efetivação do CIM
estão apontadas abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar

Venho por meio desta solicitar moradia, sou

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

casado tenho um filho e moro de favor na casa
da minha sogra, busco através do projeto minha

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

01/09/2016 Eneas Antonio de Medeiros casa e minha vida conquistar esse sonho de ter
minha casa própria e poder proporcionar uma
vida melhor para minha família. Atenciosamente
Eneas

Programa Minha
Casa Minha Vida

(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

DATA
RESPOSTA

01/09/2016

(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

01/09/2016

NOME

fernanda terezinha de
camargo

SOLICITAÇÃO
gostariadeuma copia do contratode umimovel na
cidade de itapetininga pois esta no nome da
minha mae falecida que era atitular do imovel
pois pretendo entrar com um advogado pois
minha mae estavacomuns problemas financeiros
ai uma moça quis trocar o imovel comaminha
mae ofereceu um imovel dela mais uma quantia
em dinheiro,masa moça nao pagou a quantia e o
imovel tambem nao era dela ,ela roubou o
contrato original da casa da minha mae o nome
da minha mae é rosemary lopes de almeida filha
de jacy lopes de almeida e thereza de jesus lopes
de almeida gostaria de alguma informação sobre
o imovel pois minha mae morou na casa mais de
19 anos.aguardo contato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Cópia de contrato

RESPOSTA

Bom dia! Informamos que a sua solicitação foi
encaminhada ao Serviço de Atendimento ao
Cidadão que em breve entrará em contato. Att

DATA
RESPOSTA

05/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. O cadastro deverá ser composto por
pessoas que morarão no imóvel a ser adquirido,
portanto, se for morar sozinho não será
necessário a inclusão da renda de seus pais,
caso contrário será necessário. Segue a relação

DATA
RESPOSTA

de documentos necessários para a realização do
Cadastro de Interesse em Moradia: Bom dia.
Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, nem mesmo o Minha Casa, Minha
Boa noite !!! Sou homem tenho 24 anos e moro
02/09/2016

Anônimo

com o meus pais qria saber, mais n sou
dependente deles, e mesmo assim tenho q
colocar a renda dos dois na inscrição ???

Programa Minha
Casa Minha Vida

Vida, porém a COHAB/CP realiza o CIM Cadastro de Interesse em Moradia diariamente,
das 8h às 16h. Para realizar o referido cadastro,
basta atender os requisitos abaixo e apresentar
os documentos necessários: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): - Comprovar

02/09/2016

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

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

02/09/2016

John Orneles Sena

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, nem mesmo o Minha Casa, Minha
Vida, porém a COHAB/CP realiza o CIM Cadastro de Interesse em Moradia diariamente,
das 8h às 16h. Para realizar o referido cadastro,
basta atender os requisitos abaixo e apresentar
os documentos necessários: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): - Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências

Bom dia td bem Gostaria muito de saber como
faço para me cadastrar no programa minha casa
minha vida preciso muito pois tenho 2 filhos moro
na casa de meus pais e não tenho condições de

RESPOSTA

Outros

compra uma casa e nem pagar aluguel desde já
muito obrigado tenham um bom dia e um ótimo
trabalho.

(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

02/09/2016

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
02/09/2016

Anônimo

vai ter sorteios em 2016 moradias ??

Outros

Bom dia! Informamos que não há previsão de
sorteios para este ano. Att

05/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Venho através desta, solicitar o termo de
QUITAÇÃO da casa para que possa ser feito o
Inventário, devido o falecimento da esposa do
02/09/2016 Nivaldo Donizeti Silva Lopes
titular AVELINO SILVA LOPES. Se possível
gostaria de receber através do E-Mail descrito
acima. Atenciosamente Nivaldo Donizeti S. Lopes

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Ao Senhor Nivaldo Donizeti, Conforme
entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 12/09/2016, as
informações referente ao imóvel objetivado serão
encaminhadas para o endereço do imóvel.
Termo de Quitação
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9591 ou 3119-9599, falar com Felipe
ou Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

12/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, nem mesmo o Minha Casa Minha
Vida. Porém, o Cadastro de Interesse em
Moradia da COHAB, é realizado de segunda à
sexta-feira, das 8h às 16h. Para realizá-lo, basta
comparecer na COHAB com a relação de

DATA
RESPOSTA

documentos relacionados abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
Boa noite, gostaria de saber como faço para se
02/09/2016

Anônimo

cadastrar no programa minha casa minha vida.
obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)

05/09/2016

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 es

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

03/09/2016

05/09/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Adriano Vieira Alves

Eu quero saber quando vai ter o próximo sorteio

Andressa Cristina Alves da

Gostaria da segunda via do contrato de número
4001850094, em nome de José Genaldo

Silva

Apolinario Ferreira.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia. No momento não há nenhum programa
habitacional em andamento, portanto não há
previsão para realização de sorteios. Sendo
assim, deverá aguardar e manter seu cadastro
atualizado. Atenciosamente,

05/09/2016

Cópia de contrato

Bom dia! A sua solicitação será encaminhada ao
Serviço de Atendimento ao Cidadão que em
breve entrará em contato. Att

05/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, O cadastro encontra-se inativo por
não atendimento a convocação para
recadastramento em 2015. No período de março
a agosto de 2015 a Cohab-Cp convocou todos os
cadastrados para realização de recadastramento.
Foram enviadas correspondências para todos os
cadastrados, quem não compareceu ou
compareceu e não tinha a documentação
necessária teve o cadastro excluído. Para
regularizar a situação cadastral o interessado
deve seguir as instruções abaixo: CADASTRO
05/09/2016

Alessandra Andressa de
sales torres

Bom dia Fiz inscrição para casa ou AP e gostaria
de saber o andamento

Outros

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

05/09/2016

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 Trab

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

05/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde! Gostaria de solicitar via email o boleto
bancário para pagamento das parcelas. É
possível?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde! Para que possamos enviar a sua
solicitação a Coordenadoria responsavel, será
necessário a identificação do solicitante, informar
o endereço do imóvel, nº do contrato e o e-mail.
Att

05/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, nem mesmo o Minha Casa Minha
Vida. Porém, a COHAB realiza o Cadastro de
Interesse em Moradia diariamente, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h. Segue a relação dos
documentos necessários: 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,

qostaria de me informar onde posso estar
05/09/2016

Liana cavaignac araujo

fazendo minha inscriçao para adiquirir o beneficio
minha casa mina vida local , datas hortarios e
documentaçao aguardo retorno

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/09/2016

(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 deficiên

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

05/09/2016

NOME

Thais Cristina Cunha
Migliossi migliossi

SOLICITAÇÃO

Olá, gostaria de saber quando se existe previsão
para sorteios e se tem algum projeto concreto de
lotes para construção de casas ou apartamentos.
Obrigada

05/09/2016

Rener da Silva camargo

Assunto sobre a casa que está a venda vila
Prado na rua eziquel Silveira em itapetininga SP

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, portanto não há previsão para a
realização de sorteios. Com relação ao Projeto
de Lotes Urbanizados, o mesmo já foi aprovado,
porém até o momento não temos nenhuma área
aprovada para loteamento. Atenciosamente,

06/09/2016

Ainda não esta na área comercial da Cohab
assim que chegar ja entraremos em contato com
Termo de Quitação
você. Favor nos enviar a sua renda e qual o valor
que tem de poupança. No aguardo sem mais

06/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, nem mesmo o Minha Casa Minha
Vida. Porém, a COHAB realiza o Cadastro de
Interesse em Moradia diariamente, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h. Segue a relação dos
documentos necessários: CADASTRO NOVO

05/09/2016

Eliane Cristina Pereira
Maduro

Solicito informaçoes sobre minha casa minha
vida. Pois moro de aluguel e nao possuo nada
em meu nome. Gostaria de saber como faço. Att

Documentos necessários (originais): - Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
Programa Minha
Casa Minha Vida

nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. - CPF

06/09/2016

(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 trabalh

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

05/09/2016

NOME

fabiola aparecida vital da
silva

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de saber como esta minha
inscrição na Cohab.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia. Seu cadastro de interesse em moradia
foi realizado em 10/01/2014 e atualizado em
14/05/2015 e encontra-se ATIVO. Atualmente
não há nenhum programa habitacional em
andamento em Campinas, portanto não há
previsão para a realização de sorteios. Dessa
forma, deverá manter seu cadastro atualizado e
aguardar próximos programas habitacionais.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

06/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Verificamos em nosso sistema que a
senhora realizou o cadastro em 16/08/2001,
porém após essa data não realizou nenhuma
atualização. Em 2009 seu cadastro foi
INATIVADO, justamente por esse motivo, ou
seja, falta de atualização dos dados cadastrais.
Para ativar seu cadastro de interesse em
moradia, deverá comparecer à sede da COHAB,
de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h com os
documentos relacionados abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais): -

Estou escrita desde 16 de agosto de 2001 atê
hoje não fui chamada no cadastro de
interessados em moradia,cohab gostaria muito
06/09/2016

Maria da conceiçao de
carvalho santos

de ser chamada para pagar um lugar para morra
e sair do aluguel,espero que voces veja o meu
interesse 15 anos que vivo de aluguel quero um
lugar para viver minha velhice e sem sair da
minha casa ei de ter um dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

08/09/2016

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

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia! Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, porém, a COHAB realiza o Cadastro
de Interesse em Moradia diariamente, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Segue a
relação dos documentos necessários:
CADASTRO NOVO Documentos necessários

DATA
RESPOSTA

(originais): - Comprovar pelo menos 2 últimos
anos de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
Boa tarde. Gostaria de esaber como faço para
06/09/2016

Anônimo

me inscrever no programa pela cohab, e quais
documentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. - CPF (do casal); - RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH - Certidão de
nascimento (se solteiro); - Certidão de

08/09/2016

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 deficiê

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Mario Diego. Conforme entendimentos
verbais mantidos com o funcionário Vicente
Giraldelli - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, na data de 20/09/2016, as informações
07/09/2016

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Então eu tenho 10% de entrada e minha renda é
de 1800 não tenho filhos sou solteira.

Programa Minha
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requeridas serão encaminhadas para o endereço
do imóvel. Colocamo-nos à disposição para
outros eventuais esclarecimentos através dos

23/09/2016

telefones: (19) 3119-9591 ou 3119-9599, falar
com Felipe ou Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU. Atenciosamente,
Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se
financiamento desse imóvel, por ventura, refere-

Bom Dia Srs. Estou ajudando minha avó a

08/09/2016

Mario Diego Ferreira de
Souza Pinto

conseguir regularizar a situação do imóvel dela
situado aqui na cidade de Socorro. Gostaria de
ter mais informações e se possível o
procedimento para regularizarmos o imóvel no
nome dela. Fico no aguardo. Att. Mario Diego

Minuta de Escritura

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

08/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de receber o Termo de Quitação por Email porque o senhor Avelino Silva Lopes se
encontra acamado impossibilitando-o de se
08/09/2016 Nivaldo Donizeti Silva Lopes locomover até Campinas,necessito do Termo de
Quitação para que possa ser feito o inventário da
casa devido o falecimento de sua esposa.
Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Nivaldo Donizeti. Conforme
entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 12/09/2016, as
informações referente ao imóvel objetivado serão
encaminhadas para o endereço do imóvel.
Termo de Quitação
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9591 ou 3119-9599, falar com Felipe
ou Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU. Atenciosamente,

12/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. O Cadastro de Interesse em Moradia é
realizado na sede da COHAB/CP, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 16h. Segue a relação de
documentos necessários: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências

DATA
RESPOSTA

(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

08/09/2016

bruna magalhaes

Olá, Eu gostaria de solicitar um cadastro da
minha casa minha vida. Agradeço.

Programa Minha
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(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

09/09/2016

imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

08/09/2016

REGINALDO ROBERTO
FERRAZ

08/09/2016

REGINALDO ROBERTO
FERRAZ

08/09/2016

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se jã tem previsão para o
próximo sorteio 2016, e também gostaria de
saber se tem como adquirir um apartamento
usado caso alguém tenha desistido e se tem
como devo fazer? Obrigado pela atenção
Gostaria de saber se jã tem previsão para o
próximo sorteio 2016, e também gostaria de
saber se tem como adquirir um apartamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Não temos informações neste momento,quanto a
imóvel retomado. Você deve vir a Cohab e
solicitar informações para que seja verifico se
exite algum imóvel disponível, na data em que
comparecer.

09/09/2016

Outros

usado caso alguém tenha desistido e se tem
como devo fazer? Obrigado pela atenção

Não temos informações quanto a apartamentos
retomados. Voce deve vir a Cohab e solicitar
informações, pois a entrada vai depender da
avaliação do imóvel e se tem algum disónível.

Boa tarde!! poderia me informar, qual tipo de
comprovante serve, porque eu não tenho nem de

Bom dia. Para realizar o cadastro de interesse
em moradia é necessário comprovar pelo menos
2 últimos anos de moradia em Campinas,

agua nem de luz em meu nome, se poderia
comprovar com outra coisa tipo alguma

apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota

comprovante do posto de saúde de comprove
que eu frenquente lá mais de dois anos! ou outra
conta? o que vcs exige para comprovar que moro
aqui a dois anos? obg no aguardo!!!

09/09/2016

Programa Minha
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fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. Não
aceitamos declaração do Centro de Saúde,bem
como qualquer tipo de declaração.
Atenciosamente.

09/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. O Cadastro de Interesse em Moradia é
realizado na sede da COHAB/CP, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 16h. Segue a relação de
documentos necessários: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências

DATA
RESPOSTA

(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

08/09/2016

Mariana Costa de Andrade
Crispim

Solicito inscrição da casa Propria.

Programa Minha
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(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

09/09/2016

imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

09/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
eu gostaria de saber se meu pai pode colocar
casa que é dele pro meu nome e colocar usos e
frutos pra ninguem vender,só que tenho 5 irmãos
e se ficar no nome so do meu pai eles vão querer
vender.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia! Para que possamos encaminhar a sua
solicitação, será necessário a sua identificação,
nº do contrato e endereço do imóvel. Att

09/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! O Cadastro de Interesse em Moradia da
COHAB/CP é realizado apenas na sede da
empresa, localizada à Avenida Prefeito Faria
Lima, nº10, das 8h às 16h. Segue a relação dos
documentos necessários: 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
09/09/2016

ANA LUCIA RODRIGUES

Bom Dia! Gostaria de saber se posso fazer
cadastro para inscrição por internet?

Outros

(do casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH - Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de casamento (se casado); se separado

09/09/2016

ou divorciado com a averbação; - Certidão de
óbito (se viúvo); - RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); - Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. No momento não há nenhum programa

09/09/2016

Anônimo

Boa tarde, quando será o proximo sorteio das
casas? fiz ano passado as inscrições.

Programa Minha
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habitacional em andamento no município de
Campinas, portanto não há previsão para
realização de sorteios. Dessa forma, deverá
manter seu cadastro atualizado e aguardar o
lançamento de novos programas habitacionais.
Atenciosamente,

12/09/2016

Sou proprietária e moradora do apartamento

09/09/2016

Maria Aparecida Lins de

citado e me encontro insatisfeita porque meu
apartamento está tomado por fungos (mofo)por
toda parte do teto do banheiro e de um dos
dormitórios, a PDG que é a construtora havia nos
garantido impermeabilizar todos os prédios do

Melo

condomínio até o mês de Maio/16 e nada foi feito

Outros

CEF

03/10/2016

até agora. Nós moradores destes prédios
estamos prejudicados tanto financeiramente, pois
os móveis e utensílios vão se deteriorando,como
proprietários e pior que isso na saúde. Gostaria
de pedir orientação e se possível providencias.
Quando a Cohab retoma um imóvel é feito um

09/09/2016

THIAGO CARLOS
ALMEIDA

Boa noite. Gostaria de saber como funciona com
as casas Que as pessoas desistêm.

Outros

levantamento das dividas ex.agua,luz etc. e
chamamos pessoas que possuam cadastro na
Cohab para mostrar o imóvel e verificar suas
condições para financiamento através da Cohab
ou CEF.

12/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Para realizar o Cadastro de Interesse
em Moradia da COHAB, basta residir no
município de Campinas há mais de dois anos e
ter mais de 18 anos. Segue a relação de
documentos necessários: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em

DATA
RESPOSTA

Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
Bom dia, gostaria de saber td que preciso para
11/09/2016 peyterson luis da silva maria

me inscrever na cohab, para moradia propria,
pois sou solteiro e tenho um filho de 3 ano e 5
mese ... Desde já obrigado
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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

12/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se

12/09/2016

Paulo Roberto de
Magalhães Corrêa

Gostaria de verificar se foi dado baixa em meu
CPF junto a Cohab em uma residência no Parque
residência Eldorado II, pois acho que ainda está
em meu nome.

12/09/2016

Josue Santos de Jesus

Moradia fixa

Outros

Programa Minha
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o seu 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 CohabBandeirantes é (19) 3731-1600. Att
Bom dia! Para que possamos encaminhar a sua
solicitação, será necessário que o Senhor faça
um detalhamento mais amplo da sua solicitação.
Att

13/09/2016

13/09/2016

Bom dia. Para realizar o Cadastro de Interesse

12/09/2016

Lilian Jordão de Deus

Boa tarde! Gostaria de me cadastrar no

em Moradia é necessário comprovar residência
em Campinas há mais de dois anos e
atualmente. Aceitamos como comprovante os

programa, mas não tenho comprovante de
residencia de dois anos atras. Moro em campinas

seguintes documentos: loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal. Declaração de

desde quando nasci, tenho dois filhos menores, e
os mesmos estudam em campinas. Posso usar
uma declaração de matricula como
comprovação? obrigada.

Programa Minha
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matrícula não serve para comprovar residência.
Caso não tenha nenhum dos documentos
relacionados acima, deverá pegar o mais antigo
que possui e aguardar completar os dois anos. É
importante destacar que atualmente não há
nenhum programa habitacional em andamento no
município. Atenciosamente,

13/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

12/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

nos moradores do condomínio taubaté 123 não
estamos de acordo com o prefeito jonas Donizete
ele tem feito propaga na politica dizendo que o
nosso apartamento foi doado primeiro nossas
casas foi demolida segundo nos fomos tirado da
favela não estamos negando de honrar nossos
compro mico mas para quem sobrevive de um

Bom dia! Informamos que esse assunto não é de
competência da Cohab-Campinas, uma vez que

salario minimo pagar 94 reais de gaz e 80 reais
de luz condomínio 50 de água sobrevivemos de

a Sra. Juliana é Coordenadora na Secretaria
Municipal de Habitação - SEHAB, responsável

se alimentar o que então peco que este amil
possa chegar aos cuidado da juliana cordeadora
da sheab o prefeito tem condições de entrar no
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pelo empreendimento Vilas de Taubaté, portanto
sugerimos que o Senhor (a) entre em contato
com àquela Secretaria através do telefone 19-

acordo com a CPF e a congás para diminuir o
valor das contas caso isso não com seriamos

3119-9642 ou pessoalmente no endereço
localizado na Rua São Carlos, nº 677 - Vila

obrigada a chamar uns dos candidato da
oposição a imprensa relatar essa situação junto a
impressa e os candidato da oposição pedimos

Industrial.

por gentileza uma solução pida caso contrario
iremos tomar nossas providencia cabivel mais
muito obrigada

DATA
RESPOSTA

13/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

2013,porem não fui atualizar meus dados,
gostaria de saber como faço, pois pelo site pede
Maristela Giovana de Araújo
dos Santos

o número do contrato mas eu não tenho esse
número, gostaria de saber se pode consultar
esse número através de meu cpf e me enviar...
Na época eu ainda era solteira e agora estou
casada... Obrigada

Bom dia. Seu cadastro encontra-se INATIVO,
tendo em vista que não compareceu no
recadastramento realizado pela COHAB em
2015. Dessa forma, deverá comparecer na sede
da COHAB, de segunda à sexta-feira, com os
documentos relacionados abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais): -

DATA
RESPOSTA

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

Olá,realizei meu cadastro na cohab em

12/09/2016

RESPOSTA
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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

13/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

13/09/2016

NOME

Mario Diego Ferreura de
Souza Pinto

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde senhores. Fiz uma anterior solicitação
sobre a regularização da casa de minha avó
situada nesta cidade de SOCORRO. Porem em
resposta foi informado que esse CDHU não tinha
nenhum empreendimento nesta cidade, o que e
contrário ao próprio site que diz que há sim um
empreendimento. Desta forma foi solicitado que
entrasse em contato com a CDHU Bandeirantes,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

RESPOSTA

Senhor Mario Diego. Conforme entendimentos
verbais mantidos com o funcionário Vicente
Giraldelli - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, na data de 20/09/2016, as informações
requeridas serão encaminhadas para o endereço
do imóvel. Colocamo-nos à disposição para
outros eventuais esclarecimentos através dos

DATA
RESPOSTA

21/09/2016

telefones: (19) 3119-9591 ou 3119-9599, falar
com Felipe ou Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU. Atenciosamente,

o que foi prontamente atendido porem
informaram que a CDHU responsável seria
vossas senhorias. Gostaria de obter informações
sobre a situação do imóvel acima citado. Att.

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Crislane Saraiva Oliveira da
13/09/2016
Silva

Boa tarde, Com quantos dias depois do sorteio
vcs avisam aos ganhadores?
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Campinas, portanto não há previsão para a
realização de sorteios. Quando houver sorteio, as
famílias sorteadas serão convocadas através de

14/09/2016

carta. Essa convocação respeitará cronograma
elaborado pela COHAB/CP Atenciosamente,

13/09/2016

bianca aparecida alves

ja tem previsão do sorteio
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Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento, portanto não há
previsão para a realização de sorteios. Dessa
forma deverá aguardar e manter seu cadastro
atualizado. Atenciosamente,

14/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

14/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como faço para me cadastrar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS

DATA
RESPOSTA

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

14/09/2016

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
14/09/2016

Anônimo

Gostaria de saber quando será o proximo sorteio
da cohab.

Outros

de Doenças - (CID) e a classificação da Defic
Boa tarde No momento não há previsão para
14/09/2016
realização de sorteio. Atenciosamente

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia da Cohab/Cp o interessado
deve seguir as orientações abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
14/09/2016 luana thalita de souza rosa

Bom dia gostaria de fazer a inscrição para o
moradia

Programa Minha
Casa Minha Vida

(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;

14/09/2016

Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência

na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

14/09/2016

NOME

wilton ferreira souza

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, eu atualizei meu cadastro dia
19/07/2016 gostaria de saber porque meu nome
não consta na lista de aptos p/ sorteio?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Mensalmente a lista de candidatos aptos a
participarem do Programa Minha Casa Minha
Vida é divulgada no site da Cohab-Cp. Nesta
lista constam somente os casos de grupos
familiares que se enquadrem na faixa 1 do
programa, ou seja, aqueles que possuem renda
familiar mensal de até R$1.800,00. Verificado o
cadastro, através do CPF informado verificamos
que a renda mensal apurada no cadastramento
foi superior a permitida para participação na faixa
1 do programa, sendo esta a justificativa para o
nome não constar na lista citada.
Atenciosamente

15/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município de Campinas, o
interessado deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
14/09/2016

Camila cristina

Queria me escrever no programa minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/09/2016

que moram no imóvel maiores de 18 anos);
Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se as inscrições para minha
15/09/2016

Anônimo

casa minha vida está em aberto e como faço pra
participar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

15/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

15/09/2016

NOME

ANDREA REGINE
BARBOSA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS

DATA
RESPOSTA

CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado

Boa tarde, Gostaria de saber como faço pra fazer
inscrição para moradia da cohab e quais os
documentos necessários para isso?! att,

RESPOSTA

Outros

ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

16/09/2016

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional

de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve

DATA
RESPOSTA

comparecer pessoalmente na sede da Cohab-Cp
e seguir as instruções abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
Boa tarde gostaria de saber como faco inscricao
15/09/2016 daniela antdrades do carmo

se tenho diretamente com voceis e os
documentos necessarios obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);

16/09/2016

Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, No momento não há nenhum sorteio e
ou programa habitacional em andamento, e para
atendimento o cadastrado deve ser sorteado.
Verificado o CPF informado na inicial foi possível
constatar que não há cadastro. Para efetivação
do CIM - Cadastro de Interesse em Moradia o
interessado deve seguir as instruções abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos

15/09/2016

SANDRA DOS SANTOS
PORTUGAL

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

EU SOU SANDRA DOS SANTOS PORTUGAL
TENHO UM FILHO MENOR ESTOU SEM
TRABALHAR ELE NAO ESTA NA ESCOLA
ESTOU PAGANDO ALUGUEL ESTOU
PRECISANDO DE AJUDA

CADMUT

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)

16/09/2016

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 es

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

15/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como funciona o programa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia O Programa Minha Casa, Minha Vida
tem seu funcionamento normatizado através de
portarias. Os empreendimentos entregues até o
momento foram normatizados através da portaria
595/2013 e os próximos serão normatizados pela
412/15, ambas do Ministério das Cidades. Como
são muitos detalhes, sugiro a consulta das
mesmas. Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

16/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, No edital do Concurso Público
01/2016, item 01.03,está previsto que: “O
presente concurso público terá validade de 2
(dois) anos, a contar da data da homologação de
cada emprego, podendo ser prorrogado, a critério

16/09/2016

Anônimo

Concurso 2016 Bom Dia Gostaria de saber

da Companhia de Habitação Popular de
Campinas - COHAB/CP - por igual período.
Também está previsto no item 11.01 que: "a
convocação para admissão obedecerá

quando ira começar a convocação do concurso
2016 para cargo de Assistente Administrativo

rigorosamente à ordem de classificação final, não
gerando ao candidato aprovado o direito à

Outros

Júnior,Técnico Financeiro Júnior,Técnico
Administrativo Júnior.

16/09/2016

admissão. Os classificados no presente
Concurso Público somente serão convocados por
ato discricionário vinculado à conveniência e
oportunidade por parte da Administração
Pública." Assim, por enquanto, ainda não temos
previsão de chamada. Orientamos, no entanto,
que mantenha seus dados sempre
atualizados,entrando em contato conosco caso
ocorra alguma alteração nos dados informados
em sua ficha de inscrição. Atenciosamente,

16/09/2016

Anônimo

Gostaria de saber se tem alguma data prevista

Programa Minha

Bom dia. No momento não há previsão para

para novos sorteios de apartamentos.

Casa Minha Vida

realização de novos sorteios. Atenciosamente

19/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Roberta thainá de Souza
geronimo

na casa da minha sogra e estou grávida e eu e
meu marido nao temos condições de alugar uma
casa muito menos comprar uma no momento,
pois so ele trabalha

Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais disponíveis no
município, o interessado deve seguir as
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em

DATA
RESPOSTA

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

Desejo me inscrever no projeto minha casa
minha vida, pois me encontro morando de favor
16/09/2016

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

19/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, porém
a COHAB realiza diariamente o CIM - Cadastro
de Interesse em Moradia. Para se cadastrar,
basta comparecer na sede da COHAB, localizada
à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 com os
seguintes documentos: 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,

DESEJO INFORMAÇÕES SOBRE COMO E
ONDE REALIZAR INSCRIÇÃO PARA
PROGRAMAS DE CASAS POPULARES , POIS
17/09/2016 Alfredo Luiz Nunes Egrejas
MORO DE ALUGUEL E NÃO POSSUO CASA
PRÓPIA. Alfredo Luiz Nunes Egrejas 19994275705.

Outros

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

19/09/2016

(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 deficiên

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

17/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Deveria ser melhor fiscalizado o programa minha
casa minha vida pq faz dois anos que me
inscrevi, sei que a base de sorteio. Mas é injusto
pq os aptos novos aqui próximo ao extra por
exemplo não faz nem um mês direito que foi
entregue. Tem moradores vendendo os
apartamentos. Isso é muito injusto. Eu que
necessito pra morar com meus dois filhos não
consigo ser sorteada. Muito obrigada pela
atenção. .

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia As denúncias de ocupação irregular e ou
venda devem ser encaminhadas através do
08007216268 da Caixa Econômica Federal.
Atenciosamente

19/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite gostaria de informações se está aberto
17/09/2016

Anônimo

inscrições para cadastro do minha casa minha
vida e o que é mecessario para me cadastrar
obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas,nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida, porém a
COHAB realiza diariamente o CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia. Para se cadastrar, basta
comparecer na sede da COHAB, localizada à
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 com os seguintes
documentos: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,

DATA
RESPOSTA

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

19/09/2016

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 trabalh

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite gostaria de me cadastrar no programa
17/09/2016

Claudinei da Silva Correia

minha casa minha vida quais são os requisitos
necessários o programa possui inscrições
abertas obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas,nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida, porém a
COHAB realiza diariamente o CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia. Para se cadastrar, basta
comparecer na sede da COHAB, localizada à
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 com os seguintes
documentos: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,

DATA
RESPOSTA

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

19/09/2016

Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
18/09/2016

Anônimo

O

Outros

dependentes habitacionais) se estiver trabalh
19/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

19/09/2016 Glacione Barroso Cardoso

SOLICITAÇÃO

Gostaria de estar atualizando meus dados pois
mudei o telefone e o endereço.Obrigada!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia. Para atualizar seu cadastro é
necessário comparecer à COHAB, das 8h às
16h, com os seguintes documentos: Documentos
necessários para atualização cadastral:(originais)
- Comprovante de endereço do mês atual em
nome do interessado. - RG - NÃO ACEITAMOS
CNH - Cartão CIM - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; e - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

20/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

19/09/2016

NOME

MARIA CRISTINA
BARCARO AMBROSIO

SOLICITAÇÃO

SOLICITO CADASTRO PARA PROGRAMA
HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia, Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

20/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia No momento não há previsão para
realização de sorteios. Mantenha o cadastro
atualizado e não perca a data de vencimento do
cadastro (consta no cartão). Atenciosamente

20/09/2016

Boa tarde! Possuo o cartão CIM, gostaria de
saber quando vão ser sorteados mais casas ou
apartamentos, pois estou na fila de espera a
19/09/2016 DANILO XAVIER DA MOTA
anos, tenho dois filhos pequenos, trabalho
registrado e quero muito uma oportuidade de
uma moradia propria. Aguardo um retorno,
obrigado.

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

19/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se pode ser feita incrição na
cohab ate quando

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS

DATA
RESPOSTA

CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
Outros

ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

20/09/2016

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional

de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ME
19/09/2016

GRAZIELE MACEDO

CADASTRAR NO MINHA CASA E MINHA VIDA.
GOSTARIA DE TER MINHA CASA PROPRIA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

20/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

19/09/2016

NOME

Wanessa Pereira de
Almeida

SOLICITAÇÃO

Preciso de orientaçôes sobre agendamento para
inscriçâo de cohab,grata.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

20/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia No momento não há previsão de sorteio.
Para atualização (para casos que atualizaram o
cadastro em 2015 e possuem o cartão) o
interessado deve comparecer com os
documentos apontados abaixo: ATUALIZAÇÃO
Documentos necessários (originais):
Comprovante de endereço do mês atual em
nome do interessado. RG - NÃO ACEITAMOS
CNH Cartão CIM Carteira de Trabalho (do casal
e dos dep. habitacionais) mesmo sem registro; e
03 últimos holerites (do casal e dos dependentes

Bom dia! Gostaria de saber se tem alguma
previsão de sorteio. Outra pergunta: Tive bebê
20/09/2016

Anônimo

recentemente e gostaria de colocá-la no meu
cadastro, como faço para atualizar? Desde já
agradeço!

Outros

habitacionais) se estiver trabalhando registrado.
OBS:. Apenas para o Programa Minha Casa
Minha Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.800,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais (quando
houver). ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É
GRATUITO Atendimento para cadastro de 2ª a
6ª feira Das 8h às 16h Avenida Prefeito Faria
Lima, 10 - Parque Itália Campinas-SP - CEP
13036.900 ? 3119-9500 Site:
www.cohabcp.com.br Neste caso específico
juntar certidão de nascimento da criança.
Atenciosamente

20/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, nem
mesmo o Minha Casa Minha Vida. Porém, a
COHAB/CP realiza diariamente o CIM - Cadastro
de Interesse em Moradia. Para realizá-lo, basta
comparecer à sede da COHAB/CP, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 16h com os seguintes
documentos: CADASTRO NOVO Documentos

20/09/2016

maria ilma araujo alves

oi bom dia eu gostaria de me cadastrar no minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/09/2016

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 trabalh

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! O assunto em questão é de

20/09/2016

Anônimo

Gostaria de informações a respeito de
transferência de cadastro na rua Moscou Pq São
Quirino, como funciona e quais as casas ali que
podem sair ...

Outros

competência da Secretaria Municipal de
Habitação, a quém o Senhor (a) poderá solicitar
maiores informações, que podem ser feitas
através do telefone 19-3119-9621 ou
pessoalmente no endereço localizado na Rua
São Carlos, nº 677 - Vila Industrial.

20/09/2016

Ola,tenho meu cadastro atualizado na cohab e
tenho muito interesse em comprar um terreno ou
PARA PODER AJUDAR NAS INFORMAÇÕES E
PRECISO TER O SEU CPF. PARA VERIFICAR

uma casa.Nao tenho entrada no momento
somente meu fgts,Pago aluguel e estou em uma
20/09/2016

Anônimo

situação muito dificil. Podem me ajudar ? Ja tem
mais ou meno um ano que estou correndo atras
de alguma moradia .Nao consigo nada. Tenho
restrição nomeu nome com loja e banco
privado,podem me ajudar ? Obrigado

Outros

SEU CADASTRO , CASO QUEIRA PODE VIR
DIRETO NA COHAB COM SUA
DOCUMENTAÇÃO.

23/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

20/09/2016

NOME

JOSÉ FAGNE DE
OLIVEIRA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

OLÁ, GOSTARIA DE INFORMAÇÕES SOBRE

Bom dia Por não ter comparecido o cadastro
vinculado ao CPF informado na inicial está
inativado / cancelado. Para resolver a situação é
necessário seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

CADASTRO NA COHAB, FUI CONVOCADO
PRA FAZER RECADASTRAMENTO ANO
PASSADO DIA 12/03/2015, PORÉM SÓ HOJE

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)

20/09/2016 QUE VI ATRAVÉS DO SITE DA
COHAB, POIS ESTAVA SEM INTERNET NO
ANO PASSADO, GOSTARIA DE SABER SE
AINDA TEM COMO FAZER O
RECADASTRAMENTO, AGUARDO UM
RETORNO DE VOCÊS; OBRIGADO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);

DATA
RESPOSTA

21/09/2016

se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver

trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Gostaria de maiores informações de
21/09/2016

Caroline de Cassia

como e onde posso me cadastrar, para que
possa participar o sorteio. Desde já agradeço
Aguardo o retorno! Att;

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

22/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

21/09/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

MIRIAN CAMILA DA SILVA como faco para se escrever no programa minha
AGUIAR
casa minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

22/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

21/09/2016

NOME

GABRIELA LIMA

SOLICITAÇÃO
Oi, boa tarde Gostaria de saber, quando irá ter
um sorteio para as pessoas que estão
aguardando uma casa ou apto? gostaria de saber
também se tem outro método de se ter uma
casa, tipo a COHAB tem parceria com alguma
corretora de imóvel? Moro de aluguel a muito
tempo, e queria muito pagar uma CASA que
fosse minha. pago 750,00 numa CASA de
aluguel se for o caso de eu pagar 750,00 nunca
CASA que será minha eu pagarei com muito
orgulho. Não consigo juntar dinheiro para
comprar uma casa, pois pago caro em aluguel,
sem falar nas despesas de casa e nas
necessidade que temos de comprar uma roupa
um perfume etc... me ajudem..

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia No momento não há previsão para
realização de sorteio, pois não há programas
habitacionais em andamento. A Cohab/Cp não
tem parceria com corretoras de imóveis.
Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

22/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

CARLOS EDUARDO
RODRIGUES DA SILVA

DEBITOS,PRECISO QUE SEJA CONFIRMADO
O QUE ACONTECEU,SE REALMENTE ESTA
QUITADO CONFORME JÁ SOLICITEI PARA

DATA
RESPOSTA

Prezado Senhor Carlos Eduardo. Já
respondemos e encaminhamos a relação de
documentos necessários para a elaboração da
minuta de escritura, através de sua solicitação nº
1242/2016. Não é emitido Termo de Quitação
para empreendimentos registrados, sendo assim

NÂO TENHO RECEBIDO MAIS OS BOLETOS E
QUANDO ACESSO PELO SITE SERVIÇO DO
ADQUIRINTE APARECE QUE NÃO POSSUO
21/09/2016

RESPOSTA

Outros

o documento que deverá ser providenciado é a
minuta de escritura. Assim, se é seu interesse
estamos encaminhando novamente a relação dos

22/09/2016

documentos necessários para a elaboração da
minuta de escritura, para após providenciar a

QUE EU POSSA ADQUIRIR O TERMO DE
QUITAÇÃO. OBRIGADO!

escritura definitiva no cartório. A relação estamos
enviando para seu e-mail. Estamos à disposição
para maiores esclarecimentos através dos
telefones: 3119-9555 e 3119-9558.
Bom dia! Sugerimos que o Senhor (a) entre em

21/09/2016

21/09/2016

Anônimo

boa noite com quem posso conversar sobre uma
residência do jardim marisa?

Anônimo

boa noite por favor . moro c minha vó a dois anos
mais não tem meu nome registrado na escritura.
cuido dela quero saber se tem como registrar
meu nome como moradora da casa?

Outros

Outros

contato com a Secretaria Municipal de Habitação
através do telefone 19-3119-9613 ou
pessoalmente no endereço localizado na Rua
São Carlos, nº 677 - Vila Industrial.
Bom dia! para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário a sua identificação, o
nome do do titular do imóvel, nº do contrato e
endereço do imóvel. Att

22/09/2016

22/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

22/09/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Olá, Tenho interesse em comprar uma casa em
campinas, porem tenho algumas duvidas: A
renda da minha família ultrapassa a renda de
1.800, então quero saber em qual programa devo
Samaroni Lira dos Santos
me cadastrar e também gostaria de saber como
funciona para conseguir comprar a casa de
pessoas que são despejadas por falta de

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

pagamento junto a Cohab? Aguardo seu retorno.

22/09/2016

Anônimo

Boa tarde! eu queria saber o numero do contrato
para solicitar o habist o que eu preciso informar?

22/09/2016

Anônimo

chamado. A cohab podia tomar o apartamento de
quem faz isso para dar para quem realmente

Juliana

23/09/2016

Cópia de contrato
Bom dia, As denúncias de ocupação irregular
devem ser encaminhadas através do
Programa Minha
Casa Minha Vida

precise. Se possivel faça um investigação pq tem
um gente fazendo comercio tirando o lugar de
outras pessoas.

23/09/2016

PARA REALIZAR A COMPRA DE IMÓVEL
RETOMADO OU EM CONSTRUÇÕES VOCE
DEVE SE CADASTRAR. ENTRE NO SITE DA
COHAB WWW.COHABCP.COM.BR , E VEJA A
LISTA DE DOCUMENTOS,QUANDO VIER A
COHAB SOLICITE PARA FALAR NO
COMERCIAL E FAREMOS UMA SIMULAÇÃO.

DATA
RESPOSTA

OBRIGADO A DISPOSIÇÃO

A cohab sorteia muitas pessoas para ser
contemplado com apartamentos e algumas
pessoas nao precisa, tem varias pessoas
alugando ou vendendo os apartamentos
enquanto quem realmente precisa nunca é

RESPOSTA

08007216268 da Caixa Econômica Federal. Os
imóveis do MCMV são da Caixa Econômica
Federal, a quem cabe a fiscalização da
ocupação, caso ocorra a retomada de algum
imóvel será chamado grupo familiar que foi

23/09/2016

sorteado e está na lista de espera.
Atenciosamente

Bom dia! Gostaria de saber se as casas em

Estas casas integram uma parceria da Cohab

construção na avenida Paulo Provenza SobrinhoJd. Campos Eliseos em frente ao Mercadinho
Soraria já estão todas vendidas? Se caso não,
quais são os valores?

com a construtora Hese. Custam R$175.000,00 a
R$185.000,00 e serão financiadas pela CEF.
Venha ate a Cohab com os holerites para obter
maiores detalhes e fazer uma simulação.

Outros

23/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

23/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Como saber quanto tempo resta o a quitação do
imóvel?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário a sua identificação, o
nº do contrato, endereço do imóvel e o nome do
titular do imóvel. Att

23/09/2016

Boa noite, somos moradores do conj habitacional
lech walessa, dic 5 condominio cartola no cep
13254442 e temos um grande problema com um
dos condôminos qual foram transferidos pra cá
de área de risco. Os mesmos não pagam o

23/09/2016

Anônimo

condomínio, prestação do apartamento nem
energia elétrica e recentemente vem oferecendo
riscos aos outros condôminos com ameaças
caso prossigamos com a individualização da
água. Gostaria de saber como resolver esse

O condomínio em questão não faz parte do
Programa Minha Casa Minha Vida, portanto, não
se trata de transferência de área de risco por
parte desta empresa. Provavelmente se trate de
Outros

locação feita por algum proprietário, o que
também não é atribuição da Cohab/Cp, pois,

03/10/2016

cada condomínio tem competência para atuar em
nome dos demais moradores. A assembléia deve
ser soberana nas decisões sobre o condomínio,

problema que tem se tornado cada vez mais
sério. O condomino em questão, habita o

portanto, em 1º lugar decidir via assembleia, caso
contrário por vias judiciais.

apartamento 31 no bloco C condominio cartola.
Grato pela atenção
Então sobre a casa de Itapetininga vocês me
23/09/2016

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

responderam que somente isso"ja encaminhada
para a diretoria" nao entendi a mensagem : quer
dizer que vcs me retornarão?

Programa Minha
Casa Minha Vida

BOM DIA . SIM ESTAMOS ENTRANDO EM
CONTATO COM VOCE EM 17/10/2016.

17/10/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia, que dá acesso aos programas
habitacionais que estiverem disponíveis no
município, o deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
25/09/2016

Anônimo

preciso de uma casa como faço me cadastrar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);

26/09/2016

se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver

trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, porém a COHAB/CP realiza
diariamente o Cadastro de Interesse em Moradia.
Para realizá-lo é necessário residir no município
de Campinas há dois anos ou mais. Segue a
relação dos documentos necessários, bem como
outras informações necessárias: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA - CIM CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
26/09/2016

Anônimo

Bom dia Gostaria de saber se estão abertas as
inscrições

Outros

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

27/09/2016

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 r

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

26/09/2016 Anderson Alves de Oliveira

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber quanto tempo falta para a
quitação do imóvel. Desde já agradeço!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Prezado Sr. Carlos Caetano Seu contrato teve o
término de prazo em 08/2016, está em análise
para ser liberado para a minuta de escritura.
Sendo assim, após a análise estaremos
encaminhando para o endereço do imóvel a
relação dos documentos necessários para a
elaboração da minuta de escritura. Estamos à
disposição para maiores esclarecimentos através
dos telefones 19 3119-9555 e 3119-9558.
Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

26/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas,nem mesmo o Minha Casa Minha
Vida, porém a COHAB/CP realiza diariamente o
Cadastro de Interesse em Moradia. Para realizálo é necessário residir no município de Campinas
há dois anos ou mais. Segue a relação dos
documentos necessários, bem como outras
informações necessárias: CADASTRO DE

DATA
RESPOSTA

INTERESSE EM MORADIA - CIM CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
26/09/2016 angélica pereira dos santos

gostaria de me cadastrar no projeto minha casa
minha vida...

Outros

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

27/09/2016

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 r

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

26/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde ! Tenho 18 anos e quero fazer as
inscrições do minha casa minha vida! So qDo
moro com meus pais e em um dos documentos
pede * comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em campinas* Queria saber se eu levar
um comprovante de água de anos atrás e um
atual serve pro cadastro ou algo do tipo? Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida. Porém a
COHAB realiza diariamente o Cadastro de
Interesse em Moradia - CIM. Para realizar o
Cadastro de Interesse em Moradia é necessário
comprovar 2 anos de moradia no município de
Campinas. Essa comprovação deverá ser
realizada através de comprovantes de endereço
em nome de quem realizará o cadastro. São
aceitos os seguintes comprovantes /
correspondências: loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal. Em seu caso, se a
conta de água estiver em seu nome, não haverá
problemas. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

27/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, porém a COHAB/CP realiza
diariamente o Cadastro de Interesse em Moradia.
Para realizá-lo é necessário residir no município
de Campinas há dois anos ou mais. Segue a
relação dos documentos necessários, bem como
outras informações necessárias: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA - CIM CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
26/09/2016

Denise Rodrigues Motta

Boa tarde, gostaria de saber como faço para me
inscrever nesse programa e também para
adquirir uma casa na COhab. Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/09/2016

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 r

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

26/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá meu nome é sheren moro a quase três anos
em campinas mais não tenho como comprovar
que moro aq a dois anos por que até a pouco
tempoo eu era de menor ainda mais tenho um
filho de três meses e me disseram que eu tenho
direito de fazer a inscrição, oque eu devo fazer

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia. Para realizar o Cadastro de Interesse
em Moradia é necessário residir em Campinas há
2 anos ou mais. Essa comprovação é necessária
e indispensável. São aceitos os seguintes
comprovantes de endereço: correspondências
diversas, correspondências de loja, banco, fatura,
CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal. Caso não
tenha nenhum dos comprovantes especificados
acima, deverá aguardar o recebimento de
qualquer correspondência e quando a mesma
completar 2 anos, poderá comparecer na
COHAB para realizar o cadastro.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

27/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

andriele rosa pereira anez

cadastro e me informaram que idosos e pessoas
com deficiência tem preferência, porem não
consegui um imóvel e conheço pessoas que
possui uma ótima renda acredito ate maior do
que exigido como requisito e os mesmos
conseguiram e eu e minha família não. Isso e
inadmissível eu aguardo um retorno.

DATA
RESPOSTA

Boa tarde No momento não há programas
habitacionais em andamento. Até o momento
(entre 2012 e 2015) foram entregues 8290
unidades habitacionais do Programa Minha Casa,
Minha Vida, porém verificado o cadastro, através
do CPF informado, foi possível constatar que o
grupo familiar não foi sorteado. Mesmo tratando-

Bom dia Gostaria de registrar uma reclamação
pois estou há anos esperando uma moradia pois
tenho 2 filhos um deles sendo deficiente físico e
isso esta registrado no sistema quando fiz o
27/09/2016

RESPOSTA

Outros

se de grupos familiares com idosos e ou
deficientes há a necessidade de ser sorteado. O
fato de ter idoso ou deficiente na família aumenta
as chances de ser sorteado, mas não garante o
atendimento. Quanto a renda dos grupos
familiares já atendidos, a apuração dos valores
fica sob a responsabilidade da instituição
financeira que libera o financiamento.
Atenciosamente

29/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Para atualização cadastral é
necessário apresentar os documentos apontados
abaixo: ATUALIZAÇÃO Documentos necessários
(originais): Comprovante de endereço do mês
atual em nome do interessado. RG - NÃO
ACEITAMOS CNH Cartão CIM Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)

27/09/2016

Anônimo

Bom dia, tenho o cadastro e agora me separei o
que eu preciso levar pra atualizar meu cadastro?!
Obg

mesmo sem registro; e 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
Outros

trabalhando registrado. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900 ?
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br
Atenciosamente

29/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

27/09/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como faço para me inscrever

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia é necessário comparecer
pessoalmente e apresentar a documentação
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, No momento não há programas
habitacionais em andamento e não há previsão
para realização de sorteios. De qualquer forma,
para participação nos programas habitacionais
que estiverem disponíveis no município, o
interessado deve estar cadastrado. As
orientações para efetivação do CIM - Cadastro
de Interesse Moradia estão abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

Boa tarde. Tenho cadastro na cohab porem hoje
minha renda esta entre 2000,00 a 2200,00,
27/09/2016

Rafaela

gostaria de saber se vocês estão com sorteios de
imoveis com essa renda e como faço para
participar? Tem algum prazo de imoveis para
essa renda?

Programa Minha
Casa Minha Vida

correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento

29/09/2016

(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 es

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Quais são os documento que deve ser levado
27/09/2016

Anônimo

para fazer incrição para o programa minha casa
minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde Para efetivaçao do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia o interessado deve seguir
as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional

de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

28/09/2016

NOME

eusdra da silva sales

SOLICITAÇÃO

Gostaria de fazer o cadastro para o programa
minha casa minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
O adquirente deverá comparecer à sede da
28/09/2016

MARIA LUCILENE SILVA
MENDES SANTOS

Gostaria de saber e qual é o meu saldo devedor
e o termino do contrato?

Outros

Companhia e protocolar a solicitação de
obtenção do valor do saldo devedor, não
ensejando o pagamento de taxa de protocolo.

29/09/2016

Para os casos em que se efetivar a liquidação, o
adquirente deverá pagar taxa de R$ 15,00. Em
caso de dúvidas estaremos à disposição através
dos telefones: 19 3119-9601 ou 3119-9589, falar
com Flávia ou Sandra Coelho. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP. Atenciosamente,
Boa tarde, O Programa Minha Casa, Minha Vida
28/09/2016

JESSICA

PREZADOS BOA TARDE!!! COMO FUNCIONA
O PROGRAMA? ATT, JÉSSICA

Programa Minha
Casa Minha Vida

é normatizado através da portaria 595 de 18 de
dezembro de 2013, porém, no momento não há
empreendimentos do referido programa em
andamento. Atenciosamente

29/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

28/09/2016

NOME

viviane medeiros roberto

SOLICITAÇÃO

gostaria de fazer o cadastro no programa minha
casa minha vida, ainda não fiz

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de poder entrar no programa minha
28/09/2016 Joana D'arc Pinheiro Santos

casa minha vida. Tenho dois filhos e moro de
aluguel.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

28/09/2016 Gilvana Santos Souza Lima

SOLICITAÇÃO
Fiz o cadastro e o meu cartão sumiu o que devo
fazer?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde, Compareça na Cohab-Cp com o CPF
de um dos titulares do cadastro e solicite a
segunda via. Será cobrada uma taxa no valor de
R$5,50. Atenciosamente

29/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

28/09/2016

NOME

ana paula pirelli

SOLICITAÇÃO

Preciso participar do sorteio.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Regularização
Fundiária

RESPOSTA
Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
Boa tarde gostaria de saber se existem previsões
29/09/2016 Bianca Machado Fernandes
de novos sorteios ? Obrigada pela atenção !
Deus os abençoe !

médico que comprove a deficiência alegada e
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

rogerio vieira schimidt

oi bom dia eu gostaria de saber quantas parcelas
Termo de Quitação
vauta para a quitasao do meu financiamento

comparecer à sede da Companhia e protocolar a
solicitação de obtenção do valor do saldo
devedor, não ensejando o pagamento de taxa de
protocolo.Para os casos em que se efetivar a
liquidação, o adquirente deverá pagar taxa de R$
15,00. Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar
em contato através dos telefones:(19) 3119-9589
ou 3119-9601, falar com Sandra Coelho ou Flávia
- Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900, Atenciosamente,

30/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

29/09/2016

rogerio vieira schimidt

bom dia eu gostaria de saber se eu posso usar o
FGTS para quitar o meu financiamento e quanto
fica para quitar

Termo de Quitação

comparecer à sede da Companhia e protocolar a
solicitação de obtenção do valor do saldo
devedor, não ensejando o pagamento de taxa de
protocolo.Para os casos em que se efetivar a
liquidação, o adquirente deverá pagar taxa de R$
15,00. Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar
em contato através dos telefones: (19) 31199589 ou 3119-9601, falar com Sandra Coelho ou
Flávia - Coordenadoria de Liquidações e FundosCLFU. Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito
Faria Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas –
São Paulo – CEP: 13036-900, Atenciosamente,

30/09/2016

cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2016 TOTAL: 108
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, As denúncias de ocupação irregular dos
imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida
devem ser encaminhadas através do
08007216268 da Caixa Econômica Federal.
Atenciosamente

03/10/2016

Quero fazer uma denúncia pois no condomínio

30/09/2016

Anônimo

onde moro metade não paga condomínio. na
Torre 6 Ap 2 dona nunca morou. so pegou e no
dia 26/8/2014 ja tinha inquilino.lá muitos ja
venderam.alugaram .foram os que pegaram e
deixa fechado e sp aparece de vez em
quando..kd a foscaliza
Quero reclamar q no condomínio das Acácias.
tem muita gente q não paga condomínio. gente
que JÁ vendeu.alugou.gente que pegou e no
outro dia ja alugou Torre 6 AP2.tem muitos q

30/09/2016

Anônimo

alugaram. muita gente pegou e so vem de vez
em quando.não precisa de ap..Torre 6Ap21ta
alugado.Torre 6 Ap12.13.14 um deste ta alugado
os outros nunca aparecem. kd a fiscalização?
Residencial Sirius A1 Condominio das Acácias

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia As denúncias de ocupação irregular dos
imóveis do Programas Minha Casa, Minha Vida
devem ser encaminhadas através do
08007216268 da Caixa Econômica Federal.
Atenciosamente

03/10/2016

