cohab

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

MÊS:OUTUBRO/2016 TOTAL: 106
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

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

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

Ola gostaria de saber como faço inscrição para
02/10/2016

Elis regina de souza

Cohab? Preciso muito por favor me respondam.
Obrigado

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
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

03/10/2016

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Através do CPF informado verificamos
o banco de dados e foi possível constatar a
bom dia! tenho cadastro na cohab há mais de 7

03/10/2016

Samantha pereira
mascarenhas

anos, perdi meu emprego e meu marido trabalho
por bico, estamos na casa da minha mãe pois
perdemos a condição de pagar aluguel, mas aqui
moram 5 pessoas, estou desesperada, por favor
me incluem para ter minha moradia!

Programa Minha
Casa Minha Vida

existência de cadastro válido até 25/03/2017,
data esta que deve constar no cartão CIM
fornecido pela Cohab-Cp quando da realização
do recadastramento. Na data de vencimento do
cartão, ou até 2 semanas depois do vencimento
deve ocorrer o comparecimento para atualização
/ recadastramento. No momento não há previsão
para realização de novos sorteios e o
atendimento só ocorre pode ocorrer se o grupo
familiar for sorteado. Atenciosamente

04/10/2016

Bom dia. O Programa Minha Casa, Minha Vida é
dividido em faixas de renda e a Cohab faz
Solicitação de informação: os imóveis da Rua
José Ribeiro de Sousa, 32, Eldorado dos
03/10/2016

Anônimo

Carajás, CEP 13.054-283, Campinas/SP, são do
Programa Minha Casa Minha Vida? Se não, são

Outros

Gostaria de saber qual data sera feito o sortei da
CAMILA DOS SANTOS
CARDOSO

minha casa minha vida, nunca chegoou
informações pra mim referente a sorteio. No
aguardo de uma resposta. Att, Camila

03/11/2016

construção, portanto as unidades habitacionais
do endereço citado não são da faixa de renda já

de algum outro programa? Grata.

03/10/2016

cadastro somente para a faixa 1 (de R$0,00 a
R$1.800,00). No que se refere a faixa 1, no
momento não há unidades habitacionais em

Outros

citada e não possuem vínculo com a Cohab-Cp.
Atenciosamente
Bom dia. No momento não há previsão para
realização de novos sorteios. O
acompanhamento pode ser feito através do site
(www.cohabcp.com.br) ou através do telefone
(31199570, 31199607 e 31199568).
Atenciosamente

04/10/2016

DATA

03/10/2016

NOME

Odalio Junior Teixeira

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, preciso saber como me inscrever no
programa do governo Minha Casa ,Minha Vida?
Data do início, onde me inscrevo, grato desde já.

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 orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

DATA
RESPOSTA

04/10/2016

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
Bom dia! Informamos que a Cohab Campinas
Gostaria de saber sobre um programa que ouvi
04/10/2016

Anônimo

falar, que a cohab ajuda você a reformar sua
casa??!!!

Outros

não realiza reforma em imóveis. Porém
sugerimos que a Senhor (a) entre em contato
com a Secretaria de Habitação, através do
FUNDAP nos telefones 19 3119-9614 ou 9615 ou pessoalmente na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial - próximo ao Hotel Vila Rica

04/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venho através desse site da Cohab, pedir auxílio
e orientação em relação ao cadastramento da

04/10/2016

04/10/2016

Felipe Silva de Aguiar

Ricardo Alves Ferreira

minha casa, no bairro vila Francisca. Estive na
unidade central da Cohab Campinas, e me
pediram para entrar em contato com um rapaz
que não me lembro o nome, mas essa tentativa
foi infrutífera. Aguardo resposta. Meu telefone
para contato é: 1998283-9177

Boa tarde Procure o Reinaldo da Secretaria de
Outros

Habitação. O telefone de contato dele é
31199633. Atenciosamente

Boa Tarde! Sou Ricardo Alves, aqui da cidade de
Itapetininga/SP. Gostaria de maiores informações
sobre uma casa que esta com placa de vendas e
com o telefone da Cohab. Valor de Venda?
Forma de Pagamento? A casa fica no Conjunto
Habitacional Vila Arruda. Ontem 03/10/2016

BOM DIA PARA ADQUIRIR A CASA DEVE

(segunda-feira)liguei no telefone que consta na
placa, transferiram a ligação para setor comercial

FAZER A PROPOSTA PARA QUE POSSAMOS
ANALISAR E ENCAMINHAR PARA A

Outros

então conversei com Sr. Cesar, o mesmo me
solicitou pra enviar este e-mail para maiores
esclarecimentos. Possuo grande interesse em

14/10/2016

17/10/2016

DIRETORIA. VAMOS ENTRAR EM CONTATO
COM VOCE HOJE DIA 17/10/2016.

adquirir este imóvel! No aguardo de uma
resposta. Qualquer duvida entrar em contato
pelos telefones abaixo. Atenciosamente Ricardo
Alves (15)9.9647-2050 (15) 3537-4614
quero reclamar do condomínio das acácias no
Sirius. muitos não paga condomínio. muitos ja

05/10/2016

Anônimo

alugaram e venderam. tem apartamentos
invadidos na Torre 1.2.3. na Torre 6 o ap 2 dona
nunca apareceu e ta alugado .na mesma Torre
tem um monte alugado. no primeiro andar fora o
11 o resto ta alugados e os outros dois os como
nunca aparecem. na

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

06/10/2016

DATA

05/10/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Como faço pra saber se fui contemplada a minha

Programa Minha

casa minha vida campinas SP

Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para verificarmos se o interessado foi
contemplado é necessário informar o CPF do(s)
titular(es)cadastrado(s) para verificação no
sistema e posterior retorno através do
atendimento on line, através do telefone
(31199500), pessoalmente na sede da Cohab-Cp
e, ou, através do site (www.cohabcp.com.br).

06/10/2016

Bom dia O cadastro foi efetivado em 03/05/2009
e depois dessa data não ocorreram atualizações.
No ano de 2015 a Cohab-Cp convocou todos os
cadastrados para recadastramento, quem não
compareceu ou compareceu e não possuía a
documentação necessária para o cadastro teve o
cadastro inativado/excluído. Hoje o cadastro
vinculado ao CPF informado encontra-se nessa
situação, ou seja, inativado/excluído. Para
sou taxista ganho mil reais sou autonomo tenho 4
05/10/2016

nilton ferreira da costa

filhos a dez anos espero ganhar meu apt mais
ate hoje nao fui contemplado. gostaria de saber
motivo. aguardo resposta atenciosamente
nilton.19.989742620

Programa Minha
Casa Minha Vida

regularizar a situação, 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

06/10/2016

(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

DATA

06/10/2016

NOME

Michel Maik Vicente
Guimarães

SOLICITAÇÃO

gostaria de me cadastrar para participar da 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
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

DATA
RESPOSTA

07/10/2016

(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

tenho debitos da mcmv já tem 2 anos ,agora
06/10/2016

Anônimo

consegui um emprego e quero regularizar como
posso fazer

Outros

trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
Bom dia, Procure a agência da Caixa Econômica
na Francisco Glicério para negociação da dívida. 07/10/2016
Att.

DATA

06/10/2016

NOME

Aline samara

SOLICITAÇÃO

Quero ver se consigo uma casa pra mim ou um
apartamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Para participação nos programas
habitacionais que estiverem disponíveis no
município, o interessado deve estar cadastrado
no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia. As
orientações para efetivação do cadastro estão
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou

DATA
RESPOSTA

07/10/2016

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
Olá, comprei uma casa no pq oziel em campinas,

07/10/2016

no endereço acima, os antigos donos hoje
moram no maranhão, me informaram que deveria
COSME DANIEL GOMES comparecer com o contrato de compra e venda
Minuta de Escritura
FERREIRA
na cohab para mudar o nome, porem gostaria de
saber como faço. Comparece um dia na cohab e
me informaram que tem uma divida. Como posso
quitar?

Boa tarde! Informamos que o assunto deverá ser
tratado na Secretaria Municipal de Habitação,
assim, solicitamos que o mesmo entre em
contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9613 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas.

10/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado(a) Senhor(a) Para obter informações
07/10/2016

Anônimo

O atendimento e agendado ou posso ir ae direto

Minuta de Escritura

sobre minuta de escritura, pode comparecer
nesta Cohab/CP de segunda a sexta feira das 8
as 16h, não tem agendamento. Atenciosamente

10/10/2016

07/10/2016

Reginaldo Roberto Ferraz

gostaria de saber o lotes e o que devo fazer para
participar

Outros

BOM DIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO
MUNICIPAL DEVE ESTAR CADASTRADO NA
COHAB. QUANTO AO PLANO ESTADUAL
DEVE BUSCAR AS INFORMAÇÕES NO CDHU.

08/10/2016

Anônimo

Ola,gostaria de saber qual a data prevista para o
proximo sorteio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/10/2016

Cópia de contrato

A sua solicitação será encaminhada ao Serviço
de Informação ao Cidadão desta Companhia, que
em breve entrará em contato com a Senhor. Att

10/10/2016

10/10/2016 MARIA MADALENA SILVA

gostaria de copia do contrato

17/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. O CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia está aberto normalmente. O
atendimento ocorre de segunda a sexta feira das

DATA
RESPOSTA

8h às 17h. A apresentação dos comprovantes de

10/10/2016

Anônimo

Gostaria de saber se as inscrições estão abertas
, e tenho 20 anos mais não tenho nem um
comprovante de endereço no meu nome oque
posso fazer ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço é imprescindível, os exemplos e a
documentação necessária estão apontados
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de

11/10/2016

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

10/10/2016

francisco pereira

quero saber quando sera feito o proximo sorteio

Programa Minha

da cohab

Casa Minha Vida

registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên
Bom dia. No momento não há previsão para
11/10/2016
realização de sorteio. Atenciosamente

DATA

NOME

10/10/2016 carla regina do nascimento

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço pra me cadastrar na
minha casa minha vida. Grata Carla

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
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

DATA
RESPOSTA

11/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

DATA

10/10/2016

NOME

Regina Siani

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, Solicito informações sobre o projeto.
Quero saber como posso participar. Qual
documentação e regras. Att.

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
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

DATA
RESPOSTA

11/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

10/10/2016

SOLANGE LEITE
BARBOSA

DATA
RESPOSTA

O protocolo que trata em especial do endereço
da requerente é o de n.º 15/10/22556, que está
nesta COHAB/CP para anexação de documentos
e será encaminhado à Secretaria de

Boa tarde, Gostaria de tratar referente à
regularização do meu imóvel. Faço parte da
comissão da COHAB no DIC V, segundo
informações e reuniões aí com o Engº Rafael, ele
nos garantiu que teriamos novidades, pois já
estavam à caminho as nossas regularizaçãoes
para que pudessemos fazer nossa escritura,
então gostaria de saber como anda as
negociações

RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Habitação/PMC, na próxima semana, para
continuidade desta análise. O acompanhamento
do referido protocolo, poderá ser feito
diretamente no site da Prefeitura Municipal, pela
interessada a qualquer tempo. Ficamos à
disposição para quaisquer dúvidas.
Atenciosamente COORDENADORIA DE
PROJETOS/ COHAB/CP

13/10/2016

DATA

10/10/2016

NOME

marluce oliveira creace

SOLICITAÇÃO

preciso saber quanto posso fazer minha inscriçao
na cohab ,pois preciso sair do aluguel .obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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
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

DATA
RESPOSTA

11/10/2016

(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

10/10/2016

Solange Evangelista
Rodrigues

Gostaria de saber se há previsões de sorteio
para o fim deste ano, ou começo do ano que
vem? Atenciosamente Solange E. Rodrigues

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

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

11/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia Está fazendo 3 anos que entrei em
contato com a sehab, e até hoje não resolveram

11/10/2016

rosangela garcia carvalho

11/10/2016

Anônimo

meu problema, o numero do protocolo é
1953/0/25267, volto a perguntar quando será
solucionado este loteamento, não sei se continuo
pagando o IPTU e taxa de lixo no ano de 2017, e
por sinal pagando uma coisa que não existe no
concreto , apenas papel, Loteamento no Jardim
Maringá - Lote 21/Quadra C - em nome de
Antônio Benedito Garcia, meu pai e já falecido,
aguardo uma resposta urgente Att. Rosangela
Garcia
bom dia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia. Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9613 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas.

13/10/2016

Outros

13/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
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,
como faco para me escrever no sorteio ou de
Carmen Lucia Clemente de terrenos ou minha casa minha vida sou faxineira
11/10/2016
Almeida
e estou precisando desde ja obrigada pela
atencao

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

DATA

11/10/2016

NOME

ALEXANDRE DA SILVA

SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE PODER FAZER INSCRIÇÃO
PARA OBTENÇÃO DE UM IMÓVEL EM
CAMPINAS, COMO EU FAÇO, NÃO POSSUO
IMÓVEL E PRECISO DE UMA MORADIA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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
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

DATA
RESPOSTA

13/10/2016

(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

Olá gostaria de saber sobre uma regularização
11/10/2016

11/10/2016

Anônimo

Anônimo

de um condomínio pelo endereço de Av Maria
Clara machado
Gostaria de saber sobre uma lista de imóveis que
a crab estaria pra legaliza

Regularização
Fundiária

Outros

trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário o endereço exato da 13/10/2016
área. Att
Bom dia. Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário especificar com mais
informações a sua solicitação, como assunto,
que imóveis e etc.

13/10/2016

DATA

13/10/2016

NOME

josi costa

SOLICITAÇÃO

Bom dia, gostaria de informações a respeito do
cadastramento no programa. Não possuo imóvel
nenhum e preciso sair do aluguel. Por gentileza,
se puderem me informar como devo proceder
para me inscrever eu agradeço. Att. Josi

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
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

DATA
RESPOSTA

14/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Seu cadastro encontra-se inativo por
não comparecimento para o recadastramento em

ola boa tarde. gostaria de saber se estão com
cadastro de inscriçoes aberta ainda na Cohab, fiz
13/10/2016

antonia marciana alves ada
silva

meu cadastro á algum tempo atras mais agora
meu cpf dá como não cadastrado. recebi até a
carta. mais falto algum doc. gostaria de saber se

Outros

ainda posso me cadastrar. e o que preciso levar.

2015 e para resolver a situação cadastral o
interessado deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação;

14/10/2016

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
13/10/2016

CLAUDIA DE OLIVEIRA

gostariaa de saber quando serei sorteada

Programa Minha

Boa tarde No momento não há previsão para

Casa Minha Vida

realização de sorteio. Atenciosamente

14/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

RESIDIMOS NESTE ENDEREÇO DESDE ANO
DE 2006 E DESDE ANO DE 2000 ANTIGA

13/10/2016

VERA ODETE LEMES
BARBORATI

PROPRIETÁRIA PAGA IPTU E HOJE QUEM
PAGA OBVIAMENTE SOMOS NÓS, AGORA
SAIU COMENTÁRIO EM ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES QUE COHAB ESTÁ FAZENDO
CADASTRO DE TODAS AS CASAS POIS AQUI
SE TRATA DE INVASÃO. RECEBI
COMUNICADO PARA COMPARECER
URGENTE NA SEGUNDA DIA 17 NA COHAB
CAMPINAS PARA ESTE CADASTRO, ENTÃO
DESDE QUE NÃO SOU PROPRIETÁRIA COMO
DITO E TEREI QUE PAGAR PARA COHAB,
QUEM VAI ME RESSARCIR 16 ANOS DE IPTU
PAGOS EM DIA PARA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS?

Outros

Boa Tarde, No momento estamos realizando o
cadastro do Jardim Santo Antonio com o objetivo
de atualizar a situação dos lotes e seus
moradores. O cadastro independe do pagamento
ou não de IPTU. Somente após o cadastramento
completo, analisaremos as particularidades de
cada lote. Portanto, solicitamos seu
comparecimento com a convocação e os
documentos nela descritos. Att.

27/10/2016

DATA

NOME

13/10/2016 antonio carlos rebola alves

SOLICITAÇÃO

Gostaria de fazer inscrição no Programa Minha
Casa Minha Vida, se possível com informações,
desde já no aguardo.

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
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

DATA
RESPOSTA

14/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

Ola,meu nome é Renato.Venho por meio dessa
perguntar sobre os lotes urba izados.Como esta

13/10/2016

renato fernando regis

e como faço,tenho muito interesse é .inha
chance,u ica de conseguir um imovel. Por
gentileza me de uma resposta estou
acompanhando a quase um ano esse projeto. Me
responda no .eu email openregis2@gmail.com
Estarei no aguardo. Muito obrigado Renato
19987-154820

Outros

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem

13/10/2016

Paulo Sergio dos Santos
Trindade

Boa noite, gostaria de saber quais documentos
necessários para o cadastro do Programa minha
casa minha vida? Desde já agradeço

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
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

14/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

DATA

13/10/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Ola, desculpe o incomodo, mas n entendi muito
bem, quais sao os documentos para se inscrever
cim, obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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
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

DATA
RESPOSTA

14/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

14/10/2016

Anônimo

bom dia! Tenho um apto no DIC VI - Condominio
Praia de Guaecá, Campinas.Gostaria de saber o
procedimento para venda deste imóvel sendo
que, para isso, vou quitá-lo.

Minuta de Escritura

14/10/2016

Bello Barrera

necessários para obter a escritura da casa da
cohab.O meu marido faleceu e já fiz o inventário
dos bens onde consta a casa. Atenciosamente
,Margarita

solicitante, o nº do contrato e o endereço
completo do imóvel. Att

14/10/2016

Em nossos controles o seu imóvel já possui a

Solicito a gentileza de informar os documentos
Margarita de los angeles

Boa tarde! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário a identificação do

Minuta de Escritura

escritura definitiva, sendo assim não tem mais
vinculo com esta Cohab/CP. Para confirmar a
informação e ou obter cópia da escritura procure
o 7º Cartório Notas, onde foi lavrada às folhas
136 do livro 831. Atenciosamente

14/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Sou divorciado legalmente e tenho 1
14/10/2016

14/10/2016

Anônimo

Talita

filho menor, o qual não tenho a guarda e não
mora comigo. Preciso levar os documentos dele
na hora do cadastro para o programa de
habitação ou apenas os meus?

Inscrição na chooab

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde Se a guarda da criança não é sua e ele
não reside com você não é necessário
apresentar a documentação dele.
Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

14/10/2016

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

Outros

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

17/10/2016

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

na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e

14/10/2016

Anônimo

Ola boa tarde gostaria de sabe ,se existe algum
Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
termo de quitação pra um condomínio Borba gato
Av Maria Clara machado número 51 jardim Santa Termo de Quitação solicitação, será necessário a sua identificação, o
nº do contrato e o endereço do imóvel. Att
Cruz Ou se está em algum processo De
legalização pela cohab

17/10/2016

DATA

15/10/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

O cadastro pode ser realizado online?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia. O cadastro só pode ser realizado
pessoalmente na sede da Cohab-Cp conforme
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

DATA
RESPOSTA

17/10/2016

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
FAVOR COLOCAR OS DADOS PESSOAIS ,
16/10/2016

Anônimo

Posso comprar uma casa da cohab q pertence a
uma outra

Outros

Bom dia ! Gostaria de saber se consigo pela

16/10/2016

Daniel Blumer

ENDEREÇO DO IMÓVEL , PARA PODER
RESPONDER PRA VOCE CORRETAMENTE. A

17/10/2016

DISPOSIÇÃO
Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se

internet a minuta da escritura do imóvel de meu
pai apenas com o endereço pois não temos o
número da matricula. Imóvel na rua Dario Leite, Minuta de Escritura
02, Jd Iracema, Iracemápolis SP. Meu Pai é José

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

Antonio Blumer CPF 601.069.808-15. Obrigado !
Daniel Blumer

título de informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-1600.

17/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esta casa tem o preço de R$ 98.000,00 E
16/10/2016

17/10/2016

Anônimo

Anônimo

Estou interessada numa casa em Itapetininga,
rua: Ezequiel Silveira, gostaria de o preço dela?

Quando vai ter o sorteio da minha casa minha
vida. Sendo que já saiu a lista dos nome. Tem
previsão?

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

IMPORTANTE QUE VOÇE FAÇA A PROPOSTA
PARA SER ENCAMINHADA PARA A

17/10/2016

DIRETORIA. A DISPOSIÇÃO
Boa tarde Não há previsão para realização de
sorteios. A lista divulgada mensalmente é uma
obrigatoriedade do Programa Minha Casa, Minha
Vida que o município tem que cumprir.
Atenciosamente

17/10/2016

Boa tarde Segue, abaixo, a lista de documentos
necessários para efetivação do cadastro:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
17/10/2016

Adla Caroline dos Santos

bom dia gostaria de saber os documentos
necessário para cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

se separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles

17/10/2016

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

que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

DATA

17/10/2016

17/10/2016

NOME

MISAEL DE JESUS LIMA
JUNIOR

SANDRA CRISTINA
BIANCHI RODRIGUES

SOLICITAÇÃO
Boa tarde, Eu fiz uma inscrição em meu nome
esse ano, gostaria de saber se caso eu compre
um lote/terreno, se eu perco o direito de
conseguir participar do programa habitacional ?
Sem mais. Fico no aguardo. Misael Junior.
BOA TARDE, PRECISO DA 2° VIA DO RECIBO
DO SACADO PARA FAZER O PAGAMENTO
DA MINHA CASA, POIS A DATA EXPIROU E
NÃO RECEBE MAIS NO BANCO.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde Para participar de qualquer programa
habitacional (municipal, estadual ou federal)o
interessado não pode possuir qualquer tipo de

DATA
RESPOSTA

18/10/2016

bem imóvel (casa, terreno, etc). Atenciosamente

Outros

Boa Tarde Enviei o boleto para o e-mail acima,
referente ao mes 09/2016 para ser pago até o dia
20/10/2016. Atenciosamente Angela Aparecida
Martins

17/10/2016

Boa tarde A COHAB/CP não faz cadastros pela
internet, somente pessoalmente conforme
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

Boa tarde, Realizei o cadastro no site com o
17/10/2016

Thamy Thaiza de Freitas
Oliveira

número 001.00032.118.177 no dia 09/09/2016,
gostaria de saber como faço para consultar o
sorteio e como devo proceder daqui para frente.
Obrigada

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

18/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

18/10/2016

Anônimo

18/10/2016 Marcio Antônio Del Grande

cohab esse ano 2016 documentos tudo certo
sera q ate final desse ano ganho meu
apartamento
BOM DIA ! GOSTARIA DE SABER SE IRÁ TER
SORTEIO ANO 2017 E SE TEM ALGUM
OUTRO PROGRAMA HABITACIONAL
Caros, bom dia. Quero saber como anda a
situação de um imóvel adquirido junto a COAHB
em LImeira em nome de Paulo Sérgio Kuhl,
situado a rua José Paulo Peccinini (antiga rua 16)
no Jardim Nossa Senhora das Dores - 2 epapa,
número 514, lote 17 quadra 31, com o código do
contrato de compra número 091.293.0. Este

DATA
RESPOSTA

Boa tarde No momento não há previsão para

Ola boa noite peguei meu cartao magnetico da
17/10/2016

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

realização de sorteios e o atendimento só ocorre
quando o titular do cadastro é sorteado. Não há
como estipular prazo para o atendimento.
Atenciosamente
Boa tarde No momento não há previsão para
realização de novos sorteios. Atenciosamente

Boa tarde. Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se a
Termo de Quitação outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Limeira, a Cohab Campinas possui apenas o
empreendimento Morro Azul. Att

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

imóvel já está quitado? existe escritura? Grato
Boa tarde. Solicito a gentileza de me informar
como proceder para fazer a Escritura de uma
casa da COHAB. Minha situação é a seguinte:
tivemos um apartamento Cohab no Parque Itajaí,
para o qual fizemos a Escritura com a finalidade

18/10/2016

Margarita de los angeles
Bello Barrera

que a pessoa que o comprou pudesse financiar a
compra pela Caixa. Foi vendido. Antes disso,
compramos uma casa no mesmo Parque Itajaí,
da qual possuo a Escritura Pública de Cessão e
Transferencia de Direitos realizada no 7º
Tabelião de Campinas e é para esta casa que
necessito fazer a Escritura. Meu marido faleceu e
estou com o inventário dos bens, no qua consta a
casa. O que devo fazer para iniciar a tramitação
da Escritura? Atenciosamente, Margarita de los
A. Bello Barrera.

Boa tarde. Para que possamos orienta-la, será
Minuta de Escritura

necessário que a Senhora compareça com toda a
documentação do imóvel na Sede desta
Companhia, que fica na Av. Prefeito Faria Lima,
nº 10 - Pq. Itália. O atendimento é de segunda à
sexta feira das 8h00 às 16h00. Att

19/10/2016

DATA

NOME

18/10/2016 Maria de Oliveira Palombello

SOLICITAÇÃO
Minuta de Escritura no nome de Armando
Palombello. Como faço para pegar?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

18/10/2016

Miriam de Freitas

condomínio , me expõe perante os demais
moradores e se quero questioná-lo sobre
qualquer coisa, ele diz que não tenho direito pois
estou devendo. Me sinto realmente humilhada.
No condomínio muitos apartamentos estão vazios
ou já foram alugados para pessoas que não
foram sorteadas, oque é ilegal. Por haver muitos
apartamentos vazios o valor do condomínio não
para de subir. Gostaria da ajuda da Cohab, pois
não quero ficar devendo mas realmente não

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Para que possamos direcionar a sua
Minuta de Escritura solicitação, será necessário informar o número do

19/10/2016

contrato e o endereço completo do imóvel. Att

Boa tarde! Fui sorteada em 2013 e quando me
mudei o valor do meu condomínio era de 50,00 ,
atualmente o valor subiu para 100,00. Estou
desempregada há quase 3 anos e não tenho
como pagar esse valor. O valor que devo está
muito alto e o valor que ganho fazendo bico é
somente para meu sustento.Minhas filhas me
ajudam como podem, inclusive cuido de minha
netinha para uma de minhas filhas trabalhar e ela
me paga um pequeno valor por mês porque ela
também não tem condições. O atual sindico está
dificultando muito a convivência no condomínio,
pois não me deixa participar de reuniões de

RESPOSTA

Todo condomínio possui um documento, que
regula um conjunto de normas gerais, sobre
direitos e deveres dos condôminos, chamado
“Convenção do Condomínio”. A Sra poderá
procurar o síndico ou membro do corpo
administrativo do condomínio B2 e solicitar a

Outros

cópia da convenção. Sugerimos que faça contato
com a Caixa Econômica Federal, que tem um
canal de comunicação, através de uma linha

04/11/2016

exclusiva, denominada “De Olho na Qualidade” ,
do Programa Minha Casa Minha Vida, através do
telefone 0800-721-6268. Informamos que
estamos a disposição para atendê-la da melhor
forma possível, seja por telefone ou
pessoalmente na Cohab/CP, sendo necessário
agendamento através do telefone 3119-9605 ou
3119- 9588 com Daniel ou Taisse.

tenho como pagar. Esperei 12 anos para ser sorteada e não tenho como pagar um aluguel portanto dou muito valor ao

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Entrar no site da Cohab, seguir os
passos abaixo. www.cohabcp.com.br >

18/10/2016

19/10/2016

andrea

Fabio William Salvador

como faço para pegar a segunda via das
parcelas pelo sates da cohab

Prezados, solicito uma cópia do contrato.

Atendimento ao Cidadão > Serviços ao
Adquirente Entrar com o numero do contrato
Outros

Cópia de contrato

2150111 ( sem o digito) e o cpf 21572750880 (
sem pontos ou traços) > Prestações em aberto >
selecionar as prestações a serem pagas e gerar
2ª via de boleto. Atenciosamente Angela
Aparecida Martins
Boa tarde! A sua solicitação foi encaminhada ao
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Cohab
que em breve entrará em contato. Att

19/10/2016

19/10/2016

DATA

19/10/2016

NOME

Anderson Alves de Matos
Nascimento

SOLICITAÇÃO

Sou Agente Penitenciario e gostaria de saber se
há alguma forma de inscrição para casas
populares com algum benefício. Desde já
agradeço a oportunidade de contato e aguardo
breve retorno.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde O cadastro é único para toda a
população de Campinas. Para saber se há algum
projeto habitacional que se enquadre na sua
renda familiar é necessário comparecer
pessoalmente conforme orientações abaixo e
efetivar o cadastro: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado

DATA
RESPOSTA

19/10/2016

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
Boa tarde!Moro em Monte Mor e gostaria de
19/10/2016

Janaina Soares Pires

saber se posso me cadastrar na Cohab
Campinas.

Outros

Boa tarde Somente os moradores do município
de Campinas podem cadastrar-se na CohabCampinas. Sugiro procurar a Prefeitura do
município de Monte Mor. Atenciosamente

20/10/2016

DATA

19/10/2016

NOME

Adriano Vieira Alves

SOLICITAÇÃO
Eu Adriano Vieira Alves quero saber quando vai
ter outro sorteio eu morava área de risco às
policiais foi lá no local e pediu pra todo mundo sai
do local aí eu abadonei meu barraco e fui até vcs
pra falar pedi informações aí vcs colocou meu
nome como área de risco e falou tinha que sai
todo mundo que estava morando lá mais no
primeiro sorteio ia da lugar pra morar hoje eu tô
desempregado sem codicois de pagar aluguel ai
teve gente foi lá pegou invadiu o meu barraco
passou primeiro sorteio eu não fui sorteado da
casa própria iai meu telefone (19) 9 9100-4964
email. adrianonyy@bol.com.br

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde No momento não há previsão para
realização de novos sorteios. Mantenha seu
cadastro atualizado conforme a data que consta
no cartão CIM, o qual estará válido até
21/07/2017. Atenciosamente

20/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde No ano de 2015 a Cohab-Cp convocou
todos os cadastrados para um recadastramento
(foram enviadas correspondência de
convocação). Quem não veio ou veio e não tinha
a documentação necessária teve o cadastro

19/10/2016

Rafael Oshiro de Oliveira

Olá, fiz um cadastro CIM em 2013, porém
atualmente quando faço a consulta de inscrição
online com meu CPF 38851887837 aparece que

Outros

eu não tenho cadastro, gostaria de saber o que
ocorreu. Obrigado.

cancelado / inativado. Através do CPF informado
verificamos que atualmente o cadastro encontrase cancelado. Para reativar e atualizar as
informações o interessado deve comparecer na
sede da Cohab-Cp conforme as orientações
abaixo: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,

20/10/2016

apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (d
Olá é sobre a casa em itapetininga. Ja propus a
voc s 10% de entrada nas se for de autorizacao
19/10/2016

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

da diretoria nos podemos fazer um consorcio
para garantir a casa em meu nome pago o tempo
estimulado por voces e depois me entragam a
casa...no aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

20/10/2016

NOME

felippe guerreiro

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

sr felippe e falecido gostaria de saber qual
procedimento pra legalizar a casa documento do

Boa tarde. Solicitamos o obséquio de verificar, se

falecimento ja foi enviado no ano de falecimento
agora sra rosa cordeiro guerreiro -viuva esta 74
anos eu sou uma das herdeiras quero deixar
casa legalizada como proceder agradecida
angela aparecida guerreiro moramos juntos

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

DATA
RESPOSTA

o seu financiamento, por ventura, refere-se ao
Minuta de Escritura

20/10/2016

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 /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em
20/10/2016 Leticia dalcari prado Borges

Ola gostaria de me inscrever para a cohab queria

Programa Minha

obter mais informações obrigada

Casa Minha Vida

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

21/10/2016

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde. Fui diretor da Cohab em 1990. Em
minha CTPS consta nomeação na 161ª reunião
do Conselho de Administração realizada em
20/10/2016

21/10/2016

Darci Pereira Corsi

Anônimo

26/06/1990. Dei entrada em minha
aposentadoria, me foi solicitada pelo INSS/CEF a
comprovação documental desta nomeação para
que eu levante meu FGTS. Assim, solicito uma
copia autenticada desta nomeação. desde já
agradeço. Att, Darci Pereira Corsi

Boa tarde, vi que na cidade de Hortolândia tem
vários cartazes para as pessoas se inscreveram
para conseguir o apartamento da COHAB, você
sabe me informar quais documentos devo
apresentar e qual o período da inscrição ?

Outros

Outros

RESPOSTA
Bom dia Sr. Darci, Informo que o documento
solicitado já encontra-se disponível para ser
retirado na sede da Cohab, situada à Rua
Prefeito Faria Lima, 10 - Pq. Itália Campinas/SP. O horário para retirada é de
segunda a sexta-feira das 08:00 hs à 17:00 hs. O
documento pode ser retirado por terceiro
indicado, desde que o mesmo apresente uma
autorização do senhor escrita de próprio punho
juntamente com o documento pessoal (RG).
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Bom dia O cadastro da Cohab-Cp não possui
vínculos com o município de Hortolândia.
Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

24/10/2016

24/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

23/10/2016

carolina stela dos santos

meu nome e carolina gostaria de fazer o cadastro
na cohab pois sou sozinha moro de favor na casa
de uma amiga conversei com uma asistente
social e eles me indicarão ao programa aguardo
contato des de ja agradeço

CADMUT

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 /
comprovantes de endereço (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

24/10/2016

(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

boa tarde ,eo seguinte peguei um ap da coab
porem apertou desempregada e passei adiante a
uma pessao para q ela fosse pagando porenm

24/10/2016

Anônimo

ela tem 15 mes de ap atrasado mais 19
condominio td qse 5.000 ela nao sai do ap, e nao
paga ,ja foi enviada notificaçao e eles jogaram
fora as 3 oq faço nesse caso ??????? moro com
parente e nao tenho commdicao de aga tbm tem
como ir na coab ou banco ressindir contrato e
acerta devegar a divida meu contt 19981632348

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/10/2016

DATA

NOME

24/10/2016

ALINE MARCELA BRITO
MENEZES

24/10/2016

Ricardo Alves Ferreira

SOLICITAÇÃO
Boa tarde! Gostaria de saber se há alguma
previsão de data para o próximo sorteio das
casas da Cohab. Aguardo retorno Att Aline Brito
Bom Dia, Dias atrás enviei uma mensagem no
qual pedia maiores informações sobre uma casa
a venda no Conjunto Habitacional Vila Arruda em
Itapetininga/SP. No dia 17/10/2016 o Sr Jose
Cesar Pinto Deodato me respondeu dizendo que
seria necessário passar uma proposta para
analisarem e que iriam entrar em contato. Ate o
momento não houve este contato! Gostaria de
saber o valor de venda e a forma de pagamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde No momento não há previsão para
realização de novos sorteios. Atenciosamente

25/10/2016

Outros

para que eu possa encaminhar uma proposta. no
aguardo atenciosamente Ricardo Alves
Boa tarde O CPF informado no cabeçalho está

24/10/2016

joao pinheiro

eu estpu perguntando se o meu nome entrou em
algum sorteio

Outros

no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia
desde de 2010. Ocorreram sorteios em 2012,
2013, 2014 e 2015. O CPF informado participou

25/10/2016

dos sorteios, porém não chegou a ser sorteado.
Atenciosamente

Bom dia, Preciso tirar uma dúvida. .tenho uma
divida de boleto do terreno desde 2009, atrasei
alguns pagamentos e a presidente do bairro na
época disse q nao adiantaria acordo q só

25/10/2016

Anônimo

pagando o valor total do restante do terreno, ai
mudou o presidente do bairro e eu falei com ele
sobre o assunto e q os boletos continuavam
chegando normalmente. .entao ele falou q posso
pagar normalmente e que os vencidos voltariam
pra eu pagar...tipo rotativo, eu pagaria os novos e
os antigos entariam voltando pra eu pagar..isso
confere ou não resolve pagar esses boletos
novos?

Outros

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

25/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber como funciona minha irmã
25/10/2016

Anônimo

adquiriu o ato quando solteira e se casou a
menos de 1 ano e faleceu a um mês deixando
uma filha o direito e do marido e da filha ou da
filha e dos pais

Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
Termo de Quitação solicitação, será necessário a sua identificação, o

25/10/2016

nº do contrato e o endereço do imóvel. Att
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 /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,

25/10/2016

Anônimo

BOM DIA GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA CADASTRAR NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, OU DE SORTEIO, NAO
SEI MUITO BEM COMO FUNCIONA.
OBRIGADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, Sou neta da Dona Maria Ap. Tessare.

25/10/2016

Maria Aparecida Tessare

Termo de Quitação

Bom dia, Preciso tirar uma dúvida. .tenho uma
divida de boleto do terreno desde 2009, atrasei
alguns pagamentos e a presidente do bairro na
época disse q nao adiantaria acordo q só
pagando o valor total do restante do terreno, ai
mudou o presidente do bairro e eu falei com ele
25/10/2016

Jacqueline marina anizau

sobre o assunto e q os boletos continuavam
chegando normalmente. .entao ele falou q posso
pagar normalmente e que os vencidos voltariam
pra eu pagar...tipo rotativo, eu pagaria os novos e
os antigos entariam voltando pra eu pagar..isso
confere ou não resolve pagar esses boletos
novos?

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se ao
agente financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez

Estou entrando em contato através do telefone
porém não estou conseguindo Contato. Minha
avó é de idade e está precisando urgente do
termo de quitação da casa dela. Dados estão
acima. Preciso urgente de um retorno. Desde ja
agradecida. Obrigada Att, ANA CAROLINA

RESPOSTA

Outros

que a Cohab Campinas não possui
empreendimento no município de Rio Claro. A
título de informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-1600. Att
Bom dia, Sra. Jacqueline. Quanto aos
empreendimentos de terceiro a Cohab/Cp
apenas administra a emissão de boletos, todas
as decisões quanto a pagamentos cabe a
diretoria da associação. O que vocês acertarem,
digo, você e a associação e desde que venha por
escrito para nós, nos implantamos no nosso
sistema e cumprimos. Cabe informar, nesse
momento, a situação do seu contrato: Terra;
167.0581 débito de 04/2009 a 10/2016, nesta
data, no valor de R$ 10.716,30 - com término
para setembro/2018 - Luminária: 5167.0581
débito de 04/2003 a 09/2003, n/dt. Vr. R$ 303,88
e Regularização Fundiária, débito n/dt. R$
187,13. Portanto, o acordo que você formalizar
com a Associação, peça-o por escrito e
autorizado pelo presidente, pois, somente assim
implantaremos no nosso sistema

26/10/2016

27/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

25/10/2016

ivan. de. souza. dias

Quero. Poder. Te. O. Previlegio. De. Ganhar. Um
lar

Programa Minha
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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 /
comprovantes de endereço (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

26/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. O cadastro está aberto e não há
previsão para encerramento. Para efetivação do
CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, que dá

DATA
RESPOSTA

acesso aos programas habitacionais que

26/10/2016

katia roberta verissimo

Gostaria de saber ate quando vai as inscriçoes

Outros

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 / comprovantes de endereço
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
27/10/2016
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
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

26/10/2016

Kelly Cristina de Matos

Gostaria de informação de como fazer inscrição e
período pra isso.
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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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

26/10/2016

Elisângela de Paula Pereira
de Oliveira

Gostaria de saber qdo vai sair a incrição da
cohab

Outros

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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

26/10/2016

Anônimo

Bom dia; eu queria saber como funciona o
programa!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora, Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as

26/10/2016

ZILDA ROCHA

SABOE VALOR ATUAL DA DIVIDA

Termo de Quitação

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. Assim, por tratar-se de
informação financeira, solicitamos encaminhar
cópia de seu RG e CPF no email “
flavia@cohabcp.com.br “, em caso da
impossibilidade de envio dos documentos no
referido email só podemos fornecer estas
informações com o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no horário das 08h às 15h,
Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos . Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através do
telefone: 3119-9601, falar com Flávia. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP. Atenciosamente,

27/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

26/10/2016

Anônimo

Quero saber como me inscrever, procuro
financiamento de uma casa pra mim, Cel:19
993630614

Programa Minha
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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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

26/10/2016

Anônimo

BOA TARDE COMO VAI!? QUANDO POSSO
FAZER A INSCRIÇÃO MORO DE ALUGUEL
TENHO UM FILHO DE UM ANO E MEU
ESPOSO ESTA DESEMPREGADO.QUAL
PROCEDIMENTO? AGUARDO RETORNO
OBRIGADA
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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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

26/10/2016

jose carlos burgareli

Tenho interesse em adquirir uma casa pela
minha casa minha vida e quero me inscrever

Programa Minha
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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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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
Bom dia. Para que podemos direcionar a sua
solicitação, será necessário informar com mais

Gostaria de uma posição da cohab referente aos

26/10/2016

Anônimo

lotes que foram prometidos pelo prefeito em
entrevista ser entregues a população no fim de
2016 e começo de 2017 que informações vocês
tem referente a isso? Pois no site nao tem muita
coisa obrigado e aguardo resposta.

detalhe o assunto, pois não temos conhecimento
Outros

do teor dessa entrevista a que se o Senhor
refere, uma vez que a habitação já foi tema de
várias entrevistas dadas a diversos meios de
comunicação pelo Senhor Prefeito, Jonas
Donizetti. Att

27/10/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

27/10/2016

Patrícía Alessandra de
Souza

Olá, gostaria de me escrever no programa minha
casa minha vida, sou divorciada e no momento
pago aluguel, preciso de uma casa pois pagar
aluguel eu sei que não dá futuro pra ninguém, o
que eu preciso pra poder entrar no programa ?

Programa Minha
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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 /
comprovantes de endereço (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

27/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde meu nome é Ricardo sou residente da
cidade de Itapetininga S/P estive falando com o
Cesar via telefone a respeito de uma casa que
está abandonada e invadida por moradores de
27/10/2016

Anônimo

rua e ponto de trafico de drogas a casa está
destruída tem que derrubar tudo e fazer outra
tenho interesse em ficar com ela pois moro com
minha sogra a casa está localizada na
Rua:Hermelio pereira de Moraes 09 vila prado
CEP:18212107 aguardo resposta 15-998102431
ou ricardobatistasantana@outlook.com.....

Outros

Oi boa tarde Gostaria muito de deixar meu
desabafo, pois estou muito triste que a tanto
tempo a cohab não faz sorteios e eu preciso
tanto de um apartamento ou casa, pois pago
aluguel sozinha pois sou mãe solteira e não sei
27/10/2016

Adeildes gama martins

mais o que fazer, preciso muito de ajuda, quero
muito que saia Logo linha casa própria e só vcs

Bom dia Verificado o cadastro, através do CPF
informado na inicial foi possível constatar que a
renda familiar declarada é para o Programa
Programa Minha
Casa Minha Vida

conseguem me ajudar pois com a renda que
tenho não conseguiria fazer financiamento, me
ajudem por favor, aqui fala uma mãe que precisa

cartão CIM. Atenciosamente

Bom dia Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia é necessário comprovar,
pelo menos, os dois últimos anos de moradia no
município de Campinas. Essa comprovação deve

Ola gostaria de fazer a inscrição na Cohab mas
jose anjo alves dias

to com duvida nos seguintes documentos:
Comprovante de dois anos de residencia do inicio
e o fim do periodo solicitado?

31/10/2016

novos sorteios. Mantenha o cadastro atualizado
conforme necessário e ou data que consta no

muito de uma moradia pra viver com seu filho.
Obrigada

30/10/2016

Minha Casa, Minha Vida, neste caso o
atendimento só ocorre através do sorteio, e no
momento não há previsão para realização de

Outros

ser feita através de 2 correspondências /
comprovante de endereço, sendo uma do mês
atual ou do mês que acabou de passar e uma de
2 anos ou mais (entre 2010 e outubro de 2014),
ambas devem estar em nome do interessado.
Atenciosamente

31/10/2016

DATA

30/10/2016

30/10/2016

NOME

jose anjo alves dias

fabiana turin de campos

SOLICITAÇÃO

A conta endereçada no meu nome pode ter mais
de dois anos?

boa tarde gostaria de saber como faço para me
cadastrar na cohab pois pago aluguel mais de 15
anos tenho duas filhas sou casada a atualmente
meu esposo esta desempregado eu trabalho e
ganho um salario minimo como faço pra
cadastrar o que preciso para poder participar dos
sorteios

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia A correspondência / comprovante de
endereço deve estar em nome do interessado e
deve ser uma do mês atual ou do mês que
acabou de passar e uma de 2 anos ou mais
(entre 2010 e outubro de 2014). Atenciosamente

31/10/2016

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 /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,

Programa Minha
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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

31/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Através do CPF informado verificamos
que o cadastro encontra-se inativo por não
comparecimento para atualização em 2015. Para

DATA
RESPOSTA

regularizar a situação o interessado deve seguir

30/10/2016

nilton ferreira da costa

tenho quatro filhos trabalho taxista ganho mil
reais fiz meu cadastro na cohab mas nunca fui
chamado estou esperando a 6 anos meus
amigos que foram comigo todos ganharam.
gostaria de saber porque nao fui sorteado e
espero ansioso o dia em poder finalmente entrar
em meu apt ou casa . atenciosamente nilton
ferreira da costa aguardo contato da cohab.

Programa Minha
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as instruções abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito

31/10/2016

(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
médico que comprove a deficiência alegada e

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

30/10/2016 France Aparecida Ramalho

Quero fazer inscrição para minha casa minha
vida pois já tenho 49 anos e moro de favor
gostaria a oportunidade de minha casa própria.

Programa Minha
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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 /
comprovantes de endereço (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

31/10/2016

(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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

Olá meu nome é Ingrid tenho dois filhos moro
junto com minha tia no apartamento dela meu
30/10/2016

Ingrid pereira dos Santos

esposo no momento está desempregado gostaria
muito de ter minha casa própria moro em
Campinas há dois anos e meio. Deis de ja
agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 /
comprovantes de endereço (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

31/10/2016

(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
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Bom dia Mensalmente é divulgada a lista de
candidatos aptos a participarem do Programa
Minha Casa, Minha Vida. Trata-se de uma

30/10/2016

erica regina gabriel

BOA NOITE! QUERO SABER O QUE TENHO
QUE FAZER PORQUE MEU NOME ESTA NA
LISTA DE SORTEIO MINHA CASA MINHA
VIDA. pRECISO DE INFORMÇÕES.

Programa Minha
Casa Minha Vida

exigência do programa que os municípios têm
que cumprir. Todos os cadastrados que possuem
renda entre R$ 0,00 e R$ 1.800,00 constam e
constarão nesta lista e quando ocorrer o sorteio,
são estes que participarão. Portanto, neste
momento não há providências a serem
encaminhadas. Caso ocorra sorteio será enviada
uma correspondência comunicando o ocorrido e
solicitando o comparecimento. O cadastro deve
ser mantido atualizado conforme data de validade
que consta no cartão CIM entregue quando da
realização do recadastramento. Atenciosamente

31/10/2016
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Bom dia. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos

Tenho dois filho um de 1 ano e outra de 7 anos
30/10/2016

gilberto araujo nascimento

preciso sair do alugeu pois eles vão crecer e a te
la acredito que esta meio caminho andado para o
futuro dessas crianças.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 /
comprovantes de endereço (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

31/10/2016

(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
Bom dia Não ocorreu sorteio de hierarquização
31/10/2016

Anônimo

Bom dia Gostaria de saber se esse anos ouve
sorteio de apartamento.

Outros

de demanda no ano de 2016, e no momento não
há previsão para realização de novos.

01/11/2016

Atenciosamente

31/10/2016

Anônimo

Bom dia me enviar meu número de acesso

Outros

Boa tarde! Para que possamos direciona a sua
solicitação, será necessário maiores informações,
como identificação do interessado e assunto. Att

31/10/2016
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Bom dia Não ocorreu sorteio de hierarquização
31/10/2016

31/10/2016

Anônimo

Bom dia Gostaria de saber se esse anos ouve
sorteio de apartamento

Outros

Anônimo

Gostaria de saber como está o andamento da
regularização do loteamento da vila lafayete
Álvaro

Outros

de demanda no ano de 2016, e no momento não
há previsão para realização de novos.
Atenciosamente
Boa tarde. Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9621 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas. Att

01/11/2016

31/10/2016

