cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

1/11/2016

NOME

olga Aparecida da silva

SOLICITAÇÃO

gostaria de adquirir uma casa da cohab porque
ainda não tenho moradia e o fato de pagar
aluguel e muito ruim paga e nunca tem a casa.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

3/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

1/11/2016

NOME

Biancca

SOLICITAÇÃO

Olá ! Gostaria de informação sobre o programa !
-Quem pode participar, Renda , Como participar
dos sorteio ... Entre outras informações ...
Aguardo retorno Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

As regras do Programa Minha Casa, Minha Vida
estão definidas na portaria interministerial 595/13.
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
nome do interessado sendo uma do mês atual e
a outra de dois anos atrás. CPF (do casal); RG
(do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

3/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

3/11/2016

1/11/2016

Anônimo

Boa noite, Gostaria de saber como faço para
participar e como faço para me inscrever.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

2/11/2016

Anônimo

Boa tarde Gostaria de saber se vocês têm
previsão de algum sorteio do programa minha
casa minha vida nos próximos meses!!
Atenciosamente Luciana de Souza

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

3/11/2016

2/11/2016

Anônimo

tem alguma previsão para sorteios de casas ou
apartamentos, estou desesperada.

Outros

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

3/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

2/11/2016

2/11/2016

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Ola gostaria de saber como funciona o programa
minha casa minha vida, e demora quanto tempo
pra sair a moradia?

Gostaria de saber sobre os lotes q serão
liberados para sorteio, segundo noticias do
próprio site da cohab ate dia 30 de novembro
haverá uma movimentação referente a esses
lotes a cohab ja tem informações do bairro onde
esses lotes estão localizados?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O funcionamento do Programa Minha Casa
Minha Vida foi normatizado através da portaria
interministerial 595/13. Não há como passar
previsão de atendimento, primeiramente é
necessário cadastrar-se e aguardar a realização
de novos sorteios (no momento não há previsão).
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
nome do interessado sendo uma do mês atual e
a outra de dois anos atrás. CPF (do casal); RG
(do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

3/11/2016

Outros

O Programa de lotes Morar Bem, trata-se de um
programa habitacional no qual o governo
estadual cadastrará glebas de loteadores
privados e subsidiará até 90% dessas áreas para
famílias com renda entre um e cinco salários
mínimos, sendo o subsídio inversamente
proporcional à renda. O restante do valor dos
lotes será financiado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU),
onde o Senhor (a) poderá buscar maiores
informações em relação ao Programa.

3/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96
TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Glassio Fernando Galani
Dalben

bom dia gostaria de saber se eu consigo
participar do Programa Minha Casa Minha Vida,
pois moro de favor com minha vó e meus dois
irmao pois ela ja esta com uma idade bem alta e
nao teremos mas para onde ir

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para participação no Programa Minha Casa,
Minha Vida é necessário possuir renda entre R$
0,00 e R$ 1.800,00 e estar cadastrado para
participação no sorteio de hierarquização de
demanda. 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 nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

3/11/2016

3/11/2016

Anônimo

Boa tarde! Quero fazer uma denuncia pois acho
injusto com quem precisa realmente de
moradia,no cingapura da av.otaviano alves de
lima,3.600 varios blocos estao vendendo
alugando os apartamentos,se voces verificar
verao familias com filhos pagando um abisurdo
de aluguel,pra pessoas que nao precisa de
apartamento,voces precisao ver isso dar o
apartamento pras familias que estao morando
neles pagando aluguel,pois isso estao engando
voces obrigada

Outros

A Cohab-Campinas não administra ou tem
qualquer responsabilidade pelos apartamentos do
Cingapura. Acredito ter havido algum engano.

4/11/2016

4/11/2016

MARCOS rogerio dos
Santos

Cadastro da casa própria

Outros

A lista de documentos necessários para
efetivação do CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia encontra-se no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

7/11/2016

Sebastião ventura da silva

Cadastro novo

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de documentos necessários para
efetivação do CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia encontra-se no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

7/11/2016

Anônimo

onde fica a lista de documentos para fazer
inscriçao para as casinhas

Outros

A lista de documentos necessários para
efetivação do CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia encontra-se no link abaixo:
http://www.cohabcp.com.br/cim.html

7/11/2016

DATA

3/11/2016

6/11/2016

6/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

7/11/2016

7/11/2016

NOME

Gerson Da Silva Alves

Vitor Faria Viana

SOLICITAÇÃO

para realizar uma negociação de pagamento

gostaria de fazer cadastro no programa minha
casa minha vida estou desempregado moro de
aluguel e minha esposa esta gravida.....desde já
agradeço pela atenção

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Nesta data existe um débito de R$. 354,91
referente aos meses de 07 a 11/2016. Este
débito faz parte de uma negociação de dívida
firmada antes do Sinistro e restaram ainda 114
prestações com previsão de termino em 08/2020.
Caso o Sr. queira que sejam enviados os boletos
para pagamento, basta entrar em contato pela
web,informando quantas prestações e o melhor
dia para pagamento, ou através do telefone
3119.9579 e ou 3119.9580. Atenciosamente
Angela Aparecida Martins Coordenadora de
Cobrança.

8/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

8/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

8/11/2016

8/11/2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Rosana Oliveira Melo

Bom Dia !Venho por meio desta solicitar a
verificação do meu cadastro junto a Cohab
devido não ter sido chamada nestes cinco
anos .Desde já obrigada

Outros

Verificamos o cadastro através do CPF
informado e constatamos que o mesmo encontrase inativo por não comparecimento para o
recadastramento em 2015, quando todos os
cadastrados foram convocados através de
correspondência, para realização de
recadastramento. Para regularizar a situação o
interessado deve seguir as orientações abaixo:
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
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

8/11/2016

CRISTIANE RENATA
MARROCO

BOM DIA SOU MORADORA DO JARDIM
URUGUAI HÁ MAIS DE 10 ANOS DEVO AINDA
UMA PARTE DO TERRENO,A EMPRESA
OKINAWA ABRIU UM ESCRITÓRIO NO
BAIRRO PARA REGULARIZAÇÃO DOS
LOTES,E O SALDO DEVEDOR SERÁ
NEGOCIADO COM A EMPRESA,GOSTARIA DE
SABER SE ESTÁ CORRETO POIS TENHO
MEDO DE PAGAR E A EMPRESA SUMIR. ATT.
CRISTIANE MARROCO

Regularização
Fundiária

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesma entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19 31199626

9/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

8/11/2016

NOME

Lidiane Dall Gallo

8/11/2016 valdete maria dos santos leal
8/11/2016

8/11/2016

8/11/2016

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber quais são os requisitos
necessários para o programa Minha casa minha
vida e os documentos necessários.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

9/11/2016

gostaria de saber a metragem do terreno

Outros

Sobre qual terreno deseja obter informações? No
aguardo.

9/11/2016

Boa tarde! Gostaria de saber quando será o
próximo sorteio. Grata!

Outros

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

9/11/2016

16/11/2016

9/11/2016

SOLICITAÇÃO

casa

Preciso de uma casa pois tenho 2 filhos e to de
aluguel ja tenho 5.700,00 reais para da de
entrada pode se ate terreno proximo da região do
ouro verde ou ate onde eu moro no vila vitoria.

Programa Minha
Casa Minha Vida

VERIFIQUEI SEU CADASTRO E VOCE TEM
UMA RENDA DE R$3.900,00,COM ESSA
RENDA VOCE PODE PROCURAR A COHAB E
TENTAR ADQUIRIR UM IMÓVEL QUE ESTA
SENDO CONSTRUIDO NO COLINAS DAS
NASCENTES ( ITAJAÍ ) E FINANCIADO PELA
CAIXA VOU PEDIR PARA O WLADIMIR TE
LIGAR.

valeria sayuri da silva oda

Boa noite. Gostaria de pedir pelo amor de Deus
eu preciso de uma casa. Eu nao tenho mais
condiçoes de pagar aluguel, vou acabar virando
muradora de rua com a minha filha de 5 anos.
Por Jesus Cristo eu tenho cadastro na cohab a 6
anos, eu suplico me de a oportunidade de ter
aonde morar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios e o atendimento só ocorre se o
grupo familiar for sorteado.

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

9/11/2016

9/11/2016

9/11/2016

NOME

DANIEL MONTEIRO
TEIXEIRA FERNANDES

joao carlso bueno ulian

Maria de Lourdes Amélio

SOLICITAÇÃO

Concurso Público COHAB - Edital 01/2016
Excelente dia, Sr(a). Responsável! Solicito, por
gentileza, à zelosa serventia, se há previsão para
nomeações do referido concurso, especialmente
quanto ao cargo de Técnico Adm. Jr.. Desculpeme se tomei seu valioso tempo de trabalho, que é
tão importante para a nossa sociedade.
Agradecidamente, Daniel M T Fernandes 1997152-8554 (vivo/whatsapp)

qual o procedimento p/ obter a minuta de
escritura, para fins de regularização de imóvel p/
fazer testamento.? qual o procedimento p/ que a
prefeitura conste apenas o meu nome no carne
de iptu e exclua o antigo contratante do imóvel??
grato

Quero saber se conta algum débito pendentes

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

No edital do Concurso Público 01/2016, item
01.03,está previsto que: O presente concurso
público terá validade de 2 (dois) anos, a contar
da data da homologação de cada emprego,
podendo ser prorrogado, a critério da Companhia
de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP
- por igual período. Também está previsto no item
11.01 que: "a convocação para admissão
obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, não gerando ao candidato
aprovado o direito à admissão. Os classificados
no presente Concurso Público somente serão
convocados por ato discricionário vinculado à
conveniência e oportunidade por parte da
Administração Pública." Assim, por 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.

9/11/2016

Minuta de Escritura

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 06/12/2016, horário das
08h às 15h, Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Dayane ou Vicente, ou ainda,
através dos telefones: (19) 3119-9591 ou 31199599. Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito
Faria Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,

18/11/2016

Termo de Quitação

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 19-3119-9615 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas. Att

10/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

9/11/2016

NOME

emerson hideyoshi utida

SOLICITAÇÃO

Boa Noite. Gostaria de me cadastrar no
programa minha casa minha vida. Quais
documentos necessários para o cadastro ?
Posso fazer online ou tenho que levar copia dos
documentos. Quais serão necessários ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

9/11/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Tenho dúvidas de como me inscrever

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

10/11/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

como faço para me inscrever

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

10/11/2016

NOME

murillo vieira de paiva

SOLICITAÇÃO

Nao tenho moradia fixa. queria pagar aquelas
mensalidades mensais pra ter a casa propria e
nao ter que ficar pagando aluguel.Minha renda e
baixa e sou pobre, nao consigo?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

10/11/2016

10/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

16/11/2016

11/11/2016

LAZARO GOMES DE
OLIVEIRA

COMO FAÇO PARA CONSEGUIR O TERMO
DE QUITAÇÃO E A ESCRITURA DO MEU
IMOVEL

Termo de Quitação

A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,
e XEROX dos seguintes documentos: Contrato
do Imóvel Certidão ATUALIZADA de Casamento
ou Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) Carteira
de Identidade do casal CPF – Cadastro de
pessoa física do casal Imposto ATUAL - xerox da
folha onde consta - nome, rua, número, quadra e
lote Certidão Negativa de Débito do Imposto
Predial ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura
Municipal ) Se for apartamento, providenciar
também a Declaração Negativa de Débito do
CONDOMÍNIO ORIGINAL (assinada e
reconhecida firma pelo SÍNDICO) Taxa de
expediente no valor de R$ 141,00 (Cento
Quarenta e Um Reais) valor sujeito a alteração.
(dinheiro ou cheque) ATENÇÃO • SE HOUVER
MORTE DO ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU
DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER
APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO COMPLETO, RG,CPF,
CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO OU
NASCIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS E
CONJUGES. (validade de 30 dias a partir da data
de emissão da certidão) • SE HOUVER
SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO
DEVERÁ SER APRESENTADA A CÓPIA DA
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA SER
VERIFICADO PARA QUEM FICOU OS
DIREITOS SOBRE IMÓVEL NA PARTILHA DE
BENS. • CASO SEJA REPRESENTADO POR
PROCURAÇÃO PUBLICA, ESTA DEVERÁ
ESTAR ATUALIZADA ATRAVÉS DE 2º
TRASLADO, E COPIA DE RG E CPF DO
PROCURADOR.

Anônimo

Preciso saber se está tendo ou terá cadastro.
Recebi uma carta de comparecimento ao bairro
satélite Íris na Av Mario Scolari 350 E levar os
documentos necessários. No sábado e domingo.
Mas não tem data. Seria verdadeira está
informação ou melhor comparecer até a cohab?

Programa Minha
Casa Minha Vida

A Cohab-Cp faz o CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia de segunda a sexta feira das 8h às
16h. Quanto a convocação para comparecimento
no endereço citado não temos conhecimento.

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, como faço para me inscrever na Cohab
residencial da mata?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/11/2016

Outros

*

11/11/2016

Outros

Solicitamos o obséquio de verificar juntamente
com a Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199613 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.

11/11/2016

SOLICITAÇÃO

11/11/2016

Anônimo

11/11/2016

Anônimo

Boa tarde

ROBSON OLIVEIRA
EMCARNAÇÃO

Boa tarde, Preciso resolver um problema, porém
não sei qual o órgão responsável. Tenho uma
casa no tereno da prefeitura, localizado no
endereço do meu cadastro CEP 13088645,
porem preciso passar a casa para meu nome e
não tenho documentação da casa, devido ela ser
de terreno da prefeitura, como resolvo isso, onde
regularizo o cadastro referente essa casa. Att.
Robson Oliveira

11/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

12/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Boa tarde, fui vistar uns imoveis para tentativas
de compra (financiada), sendo que 03 desses
apartamentos são no Jardim San Diego. Lá
descobri que são no residencial Vila Abaete,
apartamentos praticamente recém entregues pela
Cohab e o Sr. prefeito!!! O alegado dono desses
03 apartamentos também quis me passar um no
residencial Taubaté, que nem foi entregue ainda!!
Fiquei indignada! Eu estou cadastrada na Cohab
há muito tempo e sequer fui para a lista de
espera de algum sorteio!! Pela internet, vi que HÁ
uma vastidão de imoveis ofertados nessas
condições, com contratos de gaveta. Meu
questionamento é: como devo proceder a
denuncia desses fatos e cobrar que a lei seja
cumprida? O que a Cohab esta fazendo para
evitar esses fatos? Porque se o principio do
cadastramento é aí (de onde deriva a lista de
espera e de sorteio), a comprovação pela
veracidade das condições de necessidade
declaradas também é da Cohab e não só da
CEF! Como paliativo para isso, três sugestão são
que vocês: façam recuperação de imóveis
nessas condições compartilhando isso com o
Creci, a contrapartida financeira por apreensão
em % seria do corretor e vocês de fato estariam
fazendo o que preconizam: moradia para quem
de fato precisa e comprova morando lá. Ou
vocês deveriam por suas assistentes sociais com
um fiscal para de fato visitar TODOS os alegados
necessitados, ato que não acontece. Finalmente,
colocar e levar as vias de fato, clausula de multa
por declaração falsa já no cadastramento inicial
indo para a divida ativa do município, gerando
com isso ônus futuro em caso de qualquer novo
acordo com a municipalidade em toda as esferas.
No aguardo de uma resposta desde já agradeço.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

A responsabilidade da Cohab-Cp restringe-se a
seleção de demanda através do sorteio, o qual
ocorre com base nas portarias interministeriais
que regem o programa (último sorteio foi com
base na 595/13). A fiscalização da ocupação e a
implementação de processos de reintegração de
posse competem a Caixa Econômica Federal. As
denúncias devem ser encaminhadas através do
08007216268.

16/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

12/11/2016

NOME

sara raquel de lima

SOLICITAÇÃO

Ola gostaria de saber como que eu faço a
escriçao da cohab ?

Gostaria de estar sendo informado se algum
imóvel está com débito, E eu possa estar
assumindo essa divida para poder adquiri-lo.
Necessito de uma habitação. No último sorteio do
programa minha casa minha vida não fui
13/11/2016 Luis Fernando Moreira Filho
contemplado infelizmente, mas sei que muitas
pessoas andam com suas prestações em atraso
em toda Cidade e eu gostaria de adquirir pois
realmente preciso muito. Obrigado pela atenção.
Aguardo retorno.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/11/2016

Outros

Verificamos o CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia e o CPF informado não está cadastrado.
O município informado como residência é São
José do Rio Pardo e para cadastrar-se na CohabCampinas o interessado deve residir em
Campinas há pelo menos 2 anos. Procure a
secretaria de habitação do seu município para
mais informações.

16/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

15/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/11/2016

16/11/2016

16/11/2016

Sebastião ventura da silva

Cadastro minha casa minha vida

15/11/2016

Anônimo

Gostaria de informar uma invasão de terra na
divisa do pq aeroporto de Viracopos com o jd
vida nova em frente ao clube dos ferroviários.
Gostaria de saber se ser aplicado a lei orgânica
de campinas ? Já que os terrenos estão sendo
comercializados.

Outros

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

15/11/2016

Anônimo

oi eu gostaria de saber quando sera o proximo
sorteio ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

15/11/2016

16/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Olá. fiz inscrição ano passado na cohab. ai me
mandaram uma carta para retornar lá e fazer de
novo o cadastro, mas eu não consegui ir. posso
estar indo la essa semana e fazer de novo?

Mario Cobucci Junior

Prezados Senhores Somos proprietários na
pessoa física e jurídica, de aproximadamente 170
lotes de terreno no Jardim Colúmbia em
Viracopos. Lotes estes em parte invadidos e
ocupados. Diante do interesse da Cohab em
procurar solucionar problemas habitacionais
incluído de ocupações, venho questionar da
possibilidade dessas áreas serem do interesse da
empresa habitacional em solucionar de vez o
impasse-posse e propriedade, a satisfazer todos
envolvidos. Se lhes pareça melhor de
pessoalmente tratar, favor indiquem alternativa
de dias a poder me locomover a Campinas.
Gratíssimo pela atenção e compreensão ao
pedido de datas diante de tratamento a que me
submeto. Atenciosamente, Mario Cobucci Junior

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/11/2016

Outros

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o Senhor entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621, Sra. Marina.

16/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

16/11/2016

NOME

isabella di falco araujo

SOLICITAÇÃO

ola boa tarde , gostaria de saber como faço a
inscrição para casas ou apartamentos. aguardo
contato e agradeço desde de já Grata. Isabella
Araújo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/11/2016

16/11/2016

Bianca de oliveira camilo

Boa Tarde! Estou a lista de espera e ate agora
nada , gostaria de saber quando vai esta saindo
apartamento ou casa ? Eu preciso mudar alguns
dados meu que esta n sistema , gostaria de
saber se tem que marca ou pode ir qual quer
dia ? att.

16/11/2016

Anônimo

BOA TARDE! GOSTARIA DE SABER COMO SE
FAZ PARA SOLICITAR UMA MINUTA DE
ESCRITURA!

Minuta de Escritura

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

17/11/2016

17/11/2016

Anônimo

O que acontece após o dia 30 após a abertura
dos envelopes referente ao programa de lotes em
campinas?

Outros

Se o assunto refere-se ao Programa de lotes
Morar Bem, Viver Melhor do Governo do Estado,
o Senhor deverá entrar em contato com a CDHU
para maiores informações.

17/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber o que preciso para me escrever
na minha casa minha vida de campinas pois nao
17/11/2016 Rodrigo Antonio dos Santos
possuo casa propria pagamos aluguel não temos
carros e somos assalariados

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

18/11/2016

18/11/2016

17/11/2016

Anônimo

oi bom dia gostaria de saber como pode ser feito
o cadastro na cohab para sorteio de casa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/11/2016

Anônimo

olá boa tarde como faço para oter a segunda via
do boleto por email ou o carnê de preferencia
com todas as parcelas do terreno ?

Outros

Para que possamos direcionar a sua solicitação,
será necessário a identificação do solicitante, o
número do contrato e o endereço do imóvel.

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

17/11/2016

17/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

HIGOR FERNANDO DE
OLIVEIRA LIMA

Ola, gostaria de saber se eu posso fazer
inscrição na Cohab para o programa minha casa,
minha vida, tenho 21 anos, recebo auxilio doença
do inss desde 2012, minha doença e Hipertencao
Arterial Pulmonar, cid i27.0, no momento não sou
casado porem tenho planos de casar em breve
apenas namoro, mais nao tenho condições de
pagar aluguel, gostaria de saber o que posso
fazer o que devo levar para fazer inscrição?
Aguardo resposta, muito obrigado desde ja

Maria Lucimeire Gallico

Boa tarde! Ref: EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do
bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s)
requerido(a)(s)MARIA DE LOURDES PEREIRA,
expedido nos autos do Procedimento Sumário,
Proc. nº0009982-83.2000.8.26.0084, que
Condomínio Residencial São Luiz move em face
de MARIA DE LOURDES PEREIRA. Em virtude
de interesse na arrematação do referido imóvel
nos autos do processo mencionado, solicito
informações de eventual saldo residual em aberto
no contrato em questão (92049). Com urgência!
Grata.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/11/2016

Outros

Conforme já informado nos autos anteriormente
existe um saldo residual sendo este devidamente
atualizado pela CLFU até a presente data de
$16.865,43.

23/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

17/11/2016

17/11/2016

NOME

Anônimo

Amanda Valéria Ruivo

SOLICITAÇÃO

Olá gostaria de saber como faço pra fazer parte
do sorteio de minha casa minha vida na coab
habitações.

Estou com algumas parcelas em atraso ,gostaria
de uma negociação.Se seria possível passar
estas parcelas que estão atrasadas p o final do
contrato,para que assim eu de continuidade ao
pagamento das futuras, a partir do mês de
dezembro. Desde já agradeço pela atenção
Amanda Valéria Ruivo.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/11/2016

Outros

Podemos fazer uma negociação para pagamento
do débito em atraso. Acordo do débito, pagando
uma prestação em atraso e uma atual até a
liquidação. Esse acordo terá que ser firmado na
sede da Cohab /Campinas. Passar as prestações
para o final do contrato seria uma incorporação
ao saldo devedor. Com isso acarreta aumento da
prestação ou prazo, sendo que seu contrato hj já
está no prazo limite de 240 meses.Esse
procedimento tem que passar por avaliação.
Informamos ainda que já foi distribuída uma
notificação Judicial por débito.

22/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

18/11/2016

17/11/2016

sandra regina neves neves

Prezados(as), Solicito-lhes detalhes para minha
solicitação( Minuta de Escritura). Att. Sandra
Regina Neves

Minuta de Escritura

A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,
e XEROX dos seguintes documentos: -Contrato
do Imóvel -Certidão ATUALIZADA de Casamento
ou Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) -Carteira
de Identidade do casal -CPF – Cadastro de
pessoa física do casal -Imposto ATUAL - xerox
da folha onde consta - nome, rua, número,
quadra e lote -Certidão Negativa de Débito do
Imposto Predial ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura
Municipal ) -Se for apartamento, providenciar
também a Declaração Negativa de Débito do
CONDOMÍNIO ORIGINAL (assinada e
reconhecida firma pelo SÍNDICO) -Taxa de
expediente no valor de R$ 141,00 (Cento
Quarenta e Um Reais) valor sujeito a alteração.
(dinheiro ou cheque) -ATENÇÃO- • SE HOUVER
MORTE DO ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU
DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER
APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO COMPLETO, RG,CPF,
CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO OU
NASCIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS E
CONJUGES. (validade de 30 dias a partir da data
de emissão da certidão) • SE HOUVER
SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO
DEVERÁ SER APRESENTADA A CÓPIA DA
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA SER
VERIFICADO PARA QUEM FICOU OS
DIREITOS SOBRE IMÓVEL NA PARTILHA DE
BENS. • CASO SEJA REPRESENTADO POR
PROCURAÇÃO PUBLICA, ESTA DEVERÁ
ESTAR ATUALIZADA ATRAVÉS DE 2º
TRASLADO, E COPIA DE RG E CPF DO
PROCURADOR.

17/11/2016

Juliene sousa silva

Boa noite!gostaria de saber quando que vai ter o
sorteio de 2017

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

18/11/2016

GILDENI DE ALMEIDA

Gostaria de saber sobre a possibilidade da
compra da casa propria se existe algum imovel
para repasse e assumir dividas. Ou ate mesmo
algum projeto futuro, para que eu saia do aluguel
Fico no aguardo Atenciosamente Gildeni de
Almeida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Neste momento a Cohab esta com um terreno no
vida nova com um valor de R$58.000,00 com
toda infra estrutura pronto para construir e
também vai estar entrando um apartamento no
Itajaí II.

21/11/2016

Outros

O Edital de Chamamento está aberto a
proprietários de áreas particulares situadas no
perímetro urbano do Município de Campinas e
que tenham interesse em fazer o parcelamento
de suas áreas como Loteamentos de Interesse
Público em parceria com esta
COHAB/CAMPINAS, e que no primeiro momento
realizará estudo para viabilidade técnica aos
requisitos para o parcelamento. Portanto a
comercialização dessas áreas dependerá num
primeiro momento do interesse de seus
proprietários e a viabilidade técnica da área para
tal.

21/11/2016

Outros

NESTE MOMENTO A INFORMAÇÃO QUE
TENHO QUE O CADASTRO DO SIM E O
MESMO QUE SERÁ UTILIZADO PROS LOTES
URBANIZADOS OBRIGADO

28/11/2016

18/11/2016

18/11/2016

18/11/2016

Fabiana Eustaquio
Domingues

eu e meu esposo queremos muito sair do
aluguel, porem eu tenho o nome negativado e
não temos condições de pagar esse minha divida
no momento, pagamos 680 de aluguel e queria
saber sobre o edital interessados em áreas
particulares perto de minha casa tem varias casa
largadas como faço para participar e mesmo eu
com o nome restrito consigo fazer essa
solicitação

Anônimo

Eu queria saber se tem data para começar as
iscriçao dos lote

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

19/11/2016

NOME

José Vicente Amaral

SOLICITAÇÃO

Prezados, Gostaria de saber a respeito da
liberação da minuta de escritura do contrato nº
97079 Aguardo retorno por gentileza.

Senhores(as), bom dia. Meu nome é Roseli, moro
em Itapetininga. Fiquei sabendo de uma casa
aqui em Itapetininga, gerida pela COHAB
Campinas, que foi retomada. Tenho 55 anos, e
um filho (Fábio) de 32 anos que possui a doença
da esquizofrenia e atualmente está internado em
uma clínica recebendo tratamento médico e
terapêutico. Através de muito esforço,
conseguimos que ele recebesse um auxílio
doença do governo (que paga a clínica), no valor
de 1 salário mínimo, pois devido a essa doença,
ele é inapto para o trabalho. Eu presto serviços
de diarista e na soma consigo ganhar em torno
de R$600~800 por mês. Atualmente, devido a
baixa renda, estou morando de favor na casa de
uma amiga, mas gostaria muito de poder ter
19/11/2016 ROSELI CANDIDA RAMOS
minha casa, para que possa tirar meu filho da
clínica e ter um lar para morarmos. Em resumo,
gostaria de saber como faço para me candidatar
para ser a proprietária desta casa. Minha renda,
como podem ver, somada a pensão do Fábio,
gira em torno de R$1400~1600 por mês. Tenho
um valor guardado na quantia de R$4.000 que
poderia dar de entrada. Peço a colaboração dos
senhores para que eu consiga realizar este
sonho. Fico no aguardo da ligação dos senhores
para me orientarem no que for necessário.
Podem falar com meu amigo William (15997549489) que está me ajudando nessa etapa.
Meu celular é (15-981801800). Desde já,
agradeço a atenção. Um abraço. Roseli Candida
Ramos

20/11/2016

21/11/2016

leilson castro bastos

gostaria de obter informações sobre a
regularização do bairro são judas Tadeu,
precisamente da rua Ulisses Belotti Filho 594,
estou pretendendo comprar o terreno e preciso
de informação para conscientização do risco.
Atenciosamente, Leilson

ADELIA VIEIRA DOS
SANTOS OLIVIERI

Bom dia, por gentileza gostaria de receber uma
resposta por E-MAIL, sou cadastrada há muitos
anos na Cohab campinas, sempre faço os
recadastramentos quando solicitada o ultimo foi
em 2015, onde ainda inclui meu esposo que é
deficiente e aposentado por invalidez, porem ao
consultar a lista de usuarios aptos a participarem
dos sorteios do programa minha casa minha vida,
no proprio site dessa Cohab, notei que meu
nome não consta, gostaria de saber qual o
motivo? e ainda não recebi nenhum
comprovante, que meu esposo estava listado
como deficiente, apesar de nas consultas de
cadastrado aparecer o nome dele de forma
correta, gostaria de saber se o cadastro dele
como portador de necessidades especiais foram
aplicadas ao sistema, ou seja se realmente a
cohab tem essa informação, desde já obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minuta de Escritura

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o seu comparecimento
nesta Companhia, no dia 13/12/2016 às 10h, no
Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, falar com Vicente, através
do telefone:(19) 3119-9599. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.

23/11/2016

Outros

JÁ ENCAMINHAMOS PARA A DIRETORIA

5/12/2016

Regularização
Fundiária

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 19-31199613 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.

21/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Consultado o sistema através do CPF
03312455669 foi possível verificar que o cadastro
encontra-se ativo com validade até 26/08/2015
(data de validade que consta no cartão)quando
deverá, o interessado, comparecer para o
recadastramento, o qual deve ser feito a cada 2
anos ou quando houver alteração nos dados
cadastrais informados. Sobre a deficiência,
consta no cadastro o CID G35.0 para o conjuge.
Quanto a listagem de candidatos aptos a
participarem do Programa Minha Casa, Minha
Vida é importante esclarecer que trata-se de uma
obrigatoriedade que o município tem que cumprir
mensalmente. Nesta lista constam somente os
grupos familiares que possuem renda mensal de
R$ 0,00 a R$ 1.800,00 e no cadastro vinculado
ao CPF informado consta renda mensal superior
a R$1.800,00. Ressaltamos que no momento não
há previsão para realização de novos sorteios.

21/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

24/11/2016

21/11/2016 Maria Aparecida Alves Cruz

Solicito termo de quitação e informações para a
escrituração do imóvel. Estou com os
documentos mas não consigo localizar o número
do contrato.

Termo de Quitação

Conforme entendimentos telefônicos mantidos
nesta data com a Sra. Kelly, filha da adquirente,
pelo funcionário Vicente Giraldelli - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, foi agendado o atendimento para o dia
13/12/2016 às 10h, para que sejam prestados
maiores esclarecimentos referente ao contrato
mencionado. Qualquer dúvida, entrar em contato
através do telefone (19) 3119-9599, falar com
Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

21/11/2016 Maria Aparecida Alves Cruz

Solicito cópia do contrato do imóvel para fins de
juntada de documentos para escrituração.

Cópia de contrato

Sua Solicitação foi encaminhada ao Serviço de
Atendimento ao Cidadão da Cohab Campinas,
que em breve entrará em contato.

21/11/2016

21/11/2016 Maria Aparecida Alves Cruz

Solicito minuta da escritura, para juntada de
documentos para escrituração do imóvel.

Minuta de Escritura

As informações requeridas já foram prestadas
nesta data, através da SIC nº 2016-001547
datada de 21/11/2016.

24/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/11/2016

Outros

Atualmente não há nenhum Programa
Habitacional em andamento em Campinas,
portanto, não há previsão para a realização de
sorteios. Dessa forma deverá aguardar e manter
seu cadastro atualizado.

22/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

Anônimo

Rodrigo Antonio Jacinto

Olá, Gostaria de saber como poderia conseguir
meu primeiro imóvel através da COHAB. Haveria
algum cadastro a ser feito? Como poderia
participar?

oi bom queria saber sob o sorteio pois estou
precisando muito... muito obrigado.

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

21/11/2016

NOME

maria lucia

SOLICITAÇÃO

Boa tarde..por favor..estou desempregada e
tenho uma filha de dez anos que recebe do pai
no maximo $400 reais de pensão..sou diarista
quando aparece um bico para fazer e isso não é
fixo..eu posso fazer inscrição para ter a casa
própria ou não?.. Por favor aguardo uma
resposta e desde já obrigado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida. A COHAB/CP
realiza diariamente o Cadastro de Interesse em
Moradia, de segunda à sexta-feira, das 8h às
16h. A sua renda não é fator impeditivo para a
realização do referido cadastro. Segue a relação
contendo os 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 (do casal); - RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH - Certidão de
nascimento (se solteiro); - Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; - Certidão de óbito (se viúvo); - RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); - Certidão de nascimento (daqueles
que moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado; Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças - (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004. OBS:.
Apenas para o Programa Minha Casa Minha Vida
a renda máxima familiar é de até R$ 1.800,00.
Renda superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

23/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

21/11/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

gostaria de participar do programa minha casa
minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, nem
mesmo o Minha Casa, Minha Vida. Porém, caso
ainda não tenha realizado o Cadastro de
Interesse em Moradia, segue a relação contendo
os 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
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

23/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

22/11/2016

NOME

Dilma Dominiquini

SOLICITAÇÃO

Gostaria de ser informada sobre inscrição
loteamento quando for aberta e/ou se tem
alguma inscrição no momento e documentos
necessários para a realização da mesma. Grata,
Dilma

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas, porém a COHAB/CP realiza o
Cadastro de Interesse em Moradia, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 16h. Para participar de
qualquer programa habitacional, é necessário ter
o referido cadastro. Segue a relação contendo os
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
(do casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH - Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; - Certidão de
óbito (se viúvo); - RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); - Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

23/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

22/11/2016

NOME

Renan Alves Serra

SOLICITAÇÃO

Boa Tarde gostaria de saber quando começa
fazer o cadastro da minha casa minha vida e os
documentos necessários que devo levar?
Atenciosamente Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

22/11/2016

22/11/2016

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Oq preciso p fazer cadastro

Boa Tarde! Gostaria de saber quando vai abrir as
inscrições para 2017?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/11/2016

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

23/11/2016

JA ENCAMINHEI SUA PROPOSTA PARA A
DIRETORIA

5/12/2016

22/11/2016

Anônimo

Ola, Gostaria de saber quando haverá sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

23/11/2016

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

Olá minha proposta é de financiar a casa em
itapetininga quero dar 15 mil de entrada e
financiar o restante. Se vcs acharem a proposta
baixa aceito fazer consórcio imobiliari

Programa Minha
Casa Minha Vida

23/11/2016

Anônimo

Queria saber que dia vai ser o sorteio das casas
da coab minha casa minha vida

No momento não há previsão para realização de
sorteio.

23/11/2016

Onessífero Rodrigues
Almeida

Boa tarde gostaria de saber se haverá sorteio da
cohab este ano e tb porque as algumas pessoas
estão recebendo um cartão do programa minha
casa minha vida. Obgda

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios. O cartão não é do programa
Minha Casa, Minha Vida. Trata-se do Cartão
CIM,o qual comprova o cadastramento na
Cohab-Cp e comunica a data de validade do
cadastro e do próprio cartão.

24/11/2016

Anônimo

SOU FUNCIONARIA PUBLICA PELA IMA E
QUERIA SABER MAIS SOBRE O
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL DAS
MATAS. QUAIS SAO AS CONDICOES DE
PAGAMENTO E O LOCAL

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para Enviar INFORMAÇÕES SOLICITO O EMAIL

28/11/2016

Anônimo

Quero passar a casa no nome do meu filho. Que
documentos devo levar até a Cohab.

Termo de Quitação

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

23/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/11/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Essa lista é divulgada mensalmente como uma
obrigatoriedade que o município tem que cumprir,
porém não há previsão para realização de
sorteios. Nesta lista constam todas os grupos
familiares que possuem renda mensal de R$ 0,00
até R$ 1.800,00, faixa 1 do Programa Minha
Casa, Minha Vida.

24/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

23/11/2016 Márcia Francisca de Alencar

24/11/2016

FERNANDA ZUINO

Boa noite gostaria de saber como funciona o
cadastro para o programa minha casa minha
vida, moro com minha mãe sou mãe solteira e
estou num relacionamento serio e se eu posso
fazer esse cadastro e se já esta começando
Desde já agradeço a atenção

Bom dia! Meu nome está na listagem de aptos a
participar do programa Minha Casa Minha Vida,
gostaria de saber o que isso significa e os
próximos passos. Obrigada!

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96
TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Tem uma ocupação que fica no núcleo
residencial satélite iris 1.Fica abaixo da padaria
TO A TOA. Os moradores esperam a anos por
alguma resposta, temem em ficar sem as suas
casas, já fizeram muitas e muitas reuniões, com
pessoal da prefeitura, mas estamos aqui sem
planos pro futuro. Gostaríamos muito de saber se
vocês da COHAB, tem algum projeto para nós?
Desde já agradecemos.

Outros

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

25/11/2016

24/11/2016

Anônimo

Tem alguma previsão de sorteio para Campinas?

Outros

No momento não há previsão para realização de
sorteio.

25/11/2016

24/11/2016

Anônimo

Gostaria de saber como funciona. Consigo fazer
com o nome sujo? Realmente não tem que pagar
nada?

Outros

Para que possamos direcionar a sua solicitação,
será necessário informar o assunto.

25/11/2016

Katia Queiroz Moliani

Boa Noite, Eu e meu Marido somos servidores
públicos, e gostaríamos de saber a localização do
Residencial das Matas, não encontrei essa
informação no site. Atenciosamente, Kátia
Queiroz Moliani Julio Cesar Moliani

Outros

Envie em seu e-mail as informações. Aproveito
para encaminhar aqui o endereço Rua
Nhambiquaras com rua Maracatins na Vila Costa
e Silva cep. 13081450.

28/11/2016

Minuta de Escritura

Informamos que a Cohab Campinas não possui
imóveis no município de Valinhos.

25/11/2016

Outros

Por gentileza, detalhar a solicitação.

28/11/2016

Outros

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios. Os imóveis que já foram
entregues e estiverem vazios e ou ocupados
irregularmente, devem ter as denúncias
encaminhas junto à Caixa Econômica Federal,
através do 08007216268. Em caso de
reintegração de posse, os imóveis serão
destinados aos grupos familiares que estiverem
aguardando na reserva.

28/11/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

24/11/2016

24/11/2016

Saudações, no ano de 1997 ocorreu o óbito do
titular, e, em razão de inventário Judicial
protocolado em 1998, iniciou-se o pedido de
25/11/2016 Emanoel Georgio de Oliveira
minuta de escritura, contudo acabou-se por não
se dar prosseguimento ao feito. Assim solicito
informações de como proceder. Sou o herdeiro
25/11/2016

Anônimo

Olá boa noite Me envie o meu número de acesso
Por favor Obrigada

25/11/2016

Anônimo

Gostaria de saber quando haverá sorteio dos
apartamentos, conheço pessoas que mora no
apartamento próximo a Santos Dumont me
informou que tem um monte de apartamento
vasio.

27/11/2016

Juliene sousa silva

Queria saber sobre minha casa minha visa sobre
o sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

28/11/2016

ADIEL MARQUES DE
OLIVEIRA

Sr. gostaria de informações sobre uma
convocação que recebi em minha residência,
para comparecimento a COHAB no dia
14/12/2016 para tratar assuntos de interesse, no
qual terei que levar alguns documentos, sendo
que dentre eles não tenho o (CONTRATO OU
BOLETO DA COHAB), coo proceder nesta caso?
Att. Adiel Marques de Oliveira

Outros

Sem problemas. Basta a apresentação da
convocação deixada com os demais documentos
solicitados para atualização cadastral.

2/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
CIM - Cadastro de Interesse em Moradia. A
renda familiar utilizada é apenas das pessoas
que irão morar com a titular do cadastro.
Portanto, caso seu pai e seu irmão não irão
morar com você, não é necessário a inclusão da
renda dos mesmos, caso contrário, será
necessário.

29/11/2016

Cópia de contrato

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 19-31199613 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial Campinas Att

29/11/2016

28/11/2016

28/11/2016

28/11/2016

Anônimo

Paulo Angelino dos Santos

Moro com meus pais estou desempregada mais
a renda do meu pai e do meu irmão juntos são
acima de 1.800.00 eu posso me escrever no
programa minha casa minha vida?

solicito uma cópia do contrato da casa que se
encontra a rua 14 numero 281 no prq da amizade
que está em meu nome, por motivo de perca do
contrato original em meu nome

cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2016 TOTAL: 96

DATA

29/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

diana orneles sena

ola boa tarde preciso urgente da ajuda de voces
estou precisando de uma casa para morar tenho
tres filhas pequenas sendo que duas sao gemeas
e o gasto com elas sao e muito grande e no
momento estou desempregada e so meu esposo
esta trabalhando e ganha pouco e nao temos
condicoes de pagar um aluguel moramos em um
comodo muito pequeno queria que voces me
ajuda se nesse momento dificil eu sei que existe
casas que pessoas que nao pagam e tem muitos
ai precisando como eu de um lara para morar e
colocar minhas filhas me ajude pelo amor de
Deus

gilberto frascareli

VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR O
"TERMO DE QUITAÇÃO" DO REFERIDO
IMÓVEL, VISTO QUE TODAS AS PARCELAS
EM ABERTO FORAM QUITADAS NESTA
DATA, CONFORME ACORDO FIRMADO
JUNTO A COHAB. AGRADEÇO NO AGUARDO
SEM MAIS 30|NOVEMBRO|2016

Kleber Proença

Bom dia. Tenho um imovel que preciso fazer um
inventário, e não tenho o contarto do imóvel que
foi solicitado prlo meu advogado. Gostaria de
saber que documentos preciso levar pra tirar
esse documento? E se tem custo?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

No momento não há previsão para realização de
sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida e
para atendimento o cadastrado deve ser
sorteado. O cadastro e o cartão CIM estarão
válidos até 15/07/2015, quando deverá ser feito
novo recadastramento, pois os 2 anos de
validade vão ser completados. No caso de haver
grupos familiares que não consigam arcar com as
despesas referentes ao imóvel do Programa
Minha Casa, Minha Vida a Caixa solicitará
indicação de outro grupo familiar que tenha sido
sorteado como reserva. Atenciosamente

30/11/2016

Termo de Quitação

As informações requeridas foram prestadas ao
Senhor através de atendimento telefônico, na
data de 06/12/2016, pelo funcionário Felipe
Ferreira, bem como foi orientado referente aos
procedimentos que serão realizados visando
verificar à situação financeira e documental do
contrato em referência. Assim, após a finalização
desses procedimentos, entraremos em contato
com o Senhor através do telefone informado na
solicitação. Em caso de dúvidas, por gentileza,
entrar em contato através dos telefones:(19)
3119-9592 ou 3119-9599, falar com Felipe ou
Vicente -Coordenadoria de Liquidações e
Fundos-CLFU.

7/12/2016

Cópia de contrato

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 19-31199613

30/11/2016

1/12/2016

30/11/2016

30/11/2016

Denise Rodrigues Motta

Gostaria de saber quais os documentos
necessários para eu me cadastrar na Cohab e
participar dos sorteios para aquisição de um
imóvel. Grata Denise

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/11/2016

Anônimo

Gostaria de saber se tem um imovel nome da
minha mae ela faleceu a muitoa anos e me
padastro me espeusou de la eu sei q eatava meu
nome e no dela tem com eu saber

Outros

Para que possamos direcionar a sua solicitação,
será necessário a identificação do solicitante, o
nome do titular do imóvel e o endereço do imóvel.

