cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Queria saber se existem casas no loteamento
LEANDRO LUIZ SOARES
01/01/2017
Vila esperança. Que a Cohab quer vende.poderia
DE SOUZA
me passar essa informação?

01/01/2017

Regina Célia Rocha
Gonçalves

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa tarde temos uma casa em processo
interno,valor de R$98.000,00 SENDO
FINANCIADA PELA COHAB. VOCE DEVE VIR
NA COHAB E TRAZER OS DOCUMENTOS
PARA UMA SIMULAÇÃO. OBRIGADO

05/01/2017

Fiz minha inscrição a uns 20 anos mas nunca me
chamaram. Gostaria de saber o que devo fazer
pra conseguir minha casa Grata, Regina Célia

Outros

Compareça para atualizar seu cadastro e retirar o
cartão de inscrição no Programa Minha casa
Minha Vida. Se a senhora ja atualizou e possui o
cartão, aguarde a data do próximo sorteio.
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas

02/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
01/01/2017

Anônimo

oi por favor , estou noivo e preciso de uma casa
ou apartamento na regiao de campinas , o que
devo fazer , oque devo levar

Programa Minha
Casa Minha Vida

e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

02/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

02/01/2017

NOME

Priscila Patrícia Messias
Costa

SOLICITAÇÃO

Bom dia ha possui cadastro nesta unidade porém
devido a falta de comprovante de residência de
anos anteriores o recadastramento não foi
realizado gostaríamos de saber se é possível
realizar novo cadastro ? agradecemos desde Já.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça para atualizar seu cadastro.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
Programa Minha
Casa Minha Vida

familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

02/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

02/01/2017

NOME

Leonel da Silva

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Pagamos a última parcela do financiamento em
07/07/2006, ou seja, a mais de 10 anos e até o
momento não recebemos a ESCRITURA do
imóvel citado. Queremos saber quando a
Minuta de Escritura
ESCRITURA estará a disposição para pegarmos
uma vez que estou com idade avançada.
Obrigado. Leonel da Silva

RESPOSTA
Ao Senhor Leonel, Conforme entendimentos
telefônicos mantidos nesta data com o seu filho
Senhor Rosano, pelo funcionário Vicente
Giraldelli - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, foi acordado que as informações
referente ao imóvel objetivado serão
encaminhadas para o endereço do imóvel.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9599, falar com Vicente Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos – CLFU. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

05/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

02/01/2017

NOME

CLAUDIA CRISTINA DIAS
SCHEFFER

SOLICITAÇÃO

Prezados (as), preciso saber quais são as
pendências para retirar o Termo de Quitação do
contrato 0150740, para que eu possa regularizar
a casa do meu pai no Cartório de Imóveis.
Informo ainda que meu pai faleceu, e gostaria de
saber qual será o procedimento para poder

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Termo de Quitação

RESPOSTA
Senhora Claudia Cristina, Conforme
entendimentos telefônicos mantidos nesta data
com o Senhor Robson, genro do adquirente, pelo
funcionário Vicente Giraldelli - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, foi agendado o atendimento para o dia
17/01/2017 às 10h, para que sejam prestados
maiores esclarecimentos referente ao contrato

DATA
RESPOSTA

05/01/2017

objetivado. Qualquer dúvida, entrar em contato
através do telefone (19) 3119-9599, falar com

regularizar isso junto a vocês. no aguardo,
obrigado !!!

Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP. Atenciosamente,

02/01/2017

Anônimo

boa tarde, estou fazendo retificação de area na
cidade de rio claro-sp, e o imovel confronta com
uma casa que pertence a cohab, e necessito do
endereço para o cartorio notificar. obrigado,
walter alves rio claro-sp
walteralves.silva@bol.com.br

a Cohab Campinas não possui imóveis na cidade
Outros

de Rio Claro. Serviço de Informações ao Cidadão
Cohab Campinas

03/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
02/01/2017

Daiana Pereira Soares

Queria está fazendo o cadrasto da cohab. Para
ser sorteada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE

03/01/2017

LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

02/01/2017

03/01/2017

As inscrições são feitas para moradores da

Kathleen Rodrigues

Olá, gostaria de saber se estão fazendo
inscrições da COHAB ou outras inscrições de
Casas ?

Outros

Alaine Junia rocha

Gostaria de saber se tem alguma previsão para
novos sorteios do programa minha casa minha
vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

cidade de Campinas. Procure a Prefeitura de sua
cidade para fazer a inscrição. Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas
Ainda não temos data prevista para sorteio.
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas

03/01/2017

03/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

03/01/2017

03/01/2017

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Olá bom dia gostaria de saber sobres sorteios

João Aparecido Tomaz

Gostaria de saber o seguinte, meu pai possui
adquiriu a mais de 30 anos um imóvel da
COHAB, como é feito a escritura dessa imovel e

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o sorteio.
Acompanhe pelo site da COHAB Campinas as
notícias. Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

03/01/2017

Outros

Favor nos enviar o nome do adquirente,
endereço do imóvel para podermos informar.
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas

03/01/2017

quais os procedimento que devemos tomar?
Grato

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
03/01/2017

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber quando inicia a
inscrição para projeto minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

03/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
03/01/2017

Antonia Rosilene da Silva
Souza Oliveira

Boa tarde! Gostaria de saber quando inicia as
inscrições para o projeto minha casa minha vida,
e onde eu devo fazer a inscrição.

Programa Minha
Casa Minha Vida

e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

03/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

03/01/2017

Debora Rodrigues

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil

Gostaria de saber quais os documentos
necessários para realizar o cadastro no programa
Minha Casa Minha vida. E se posso realizar o
cadastro sozinha somente em meu nome pois

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

sou solteira, e estou desempregada.

e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE

03/01/2017

LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas
Sr. Fernando bom dia!!! O Residencial Flávia não

Bom dia, faço parte da assossiação de
moradores do Residencia Flavia, gostaria de
04/01/2017

fernando carlos policarpo

saber como adiquiro termo de quitação das
parcelas pagas, e como obtenho informações
sobre o andamento da regularização do referido
lote, desde ja obrigado.

tem termo de quitação pois o empreendimento
está em fase de regularização e, ainda faltam
Outros

etapas à cumprir. A regularização está com uma
empresa particular. Quanto as informações sobre
o andamento da regularização, o senhor deverá
ligar para o presidente da Associação, Sr. Josias,
Fone 993525586.

05/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

04/01/2017

NOME

Aline Mota

SOLICITAÇÃO

QUERO SABER COMO FAÇO PRA FAZER A
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Aline, Pré-requisitos para fazer a
inscrição: Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH

DATA
RESPOSTA

06/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –

são necessários 3 para realização de média s

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim, pode ser extratos bancários e demais
documentos. Veja a lista neste site. Compareça
até a Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
das 8:00 às 16:00 horas para fazer ou atualizar
seu cadastro. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
boa tarde. meu pai tem 74 anos e recebe um
beneficio assistencial e não tem holerite,o q devo
04/01/2017

Anônimo

levar para comprovar a renda de 1 salario minimo
q ele recebe? os extratos bancários valem?

Outros

Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há
mais de dois anos; 2 - ter renda familiar de até ou
inferior a R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos
reais). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE

04/01/2017

(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O

obrigada!

CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas
Boa tarde gostaria de ganhar uma casa ou apto
04/01/2017

Najela de jesus gonzaga

nao tenho condicoes para pagar aluguel.
Obrigado desde ja Contato najela gonzaga
fone.19995620566 ou 19981647840

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Najela, as inscrições na Cohab Campinas,
são apenas para moradores da cidade de
Campinas. Procure a Prefeitura Municipal de sua
cidade. Serviço de Informações ao Cidadão
Cohab Campinas

04/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Elton Seu cadastro foi atualizado em
07/04/2015, portanto, terá validade até
07/04/2017. Após essa data deverá comparecer
à Cohab pra recadastrar com os seguintes
documentos: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Documentos necessários
(originais): Apresentar correspondências atual

DATA
RESPOSTA

(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado ; CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou

Boa tarde tô inscrita desde 2009 e gostaria saber

04/01/2017

Elton Roberto De Almeida
informações sobre os sorteios e se meu nome se
Pereira
encontra na lista de espera.

Outros

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

06/01/2017

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que
04/01/2017

Anônimo

Quando será o sorteio desse ano 2017?

Outros

comprove a deficiência alegada e que conten
Bom dia, No momento não há previsão para
06/01/2017
realização de sorteio. Atenciosamente

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

04/01/2017

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde gostaria de saber se esta tendo sorteio
de apartamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Bom dia No momento não há previsão para
realização de sorteio. Atenciosamente
Bom dia Para fazer o cadastro são necessários
os seguintes documentos: Documentos
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02

DATA
RESPOSTA
06/01/2017

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);

04/01/2017

Anônimo

Gostaria de saber o que tenho que fazer para me
inscrever ?

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

06/01/2017

imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro, aposentado ou funcionário
público; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado – são necessários 3 para
realização de média salarial; 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 classific

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Para participar do Programa é preciso
fazer a inscrição, quando houver algum
empreendimento, todos os inscritos participam de
um sorteio. Se for sorteado, será convocado para
apresentar documentos para análise. Para fazer
o cadastro são necessários os seguintes
documentos: Documentos originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma

Boa tarde. Gostaria de saber como funciona o
04/01/2017

Anônimo

programa minha casa minha vida? moro em
camnpinas a mais de 5 anos e sou autonômo.
Possuo renda inferior a R$ 1800,00.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registra
04/01/2017

Anônimo

Quando que vai ter sorteio esse ano

Programa Minha

Bom dia No momento não há previsão para

Casa Minha Vida

realização de sorteio. Atenciosamente

06/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

04/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

notificaçao extrajudicial para prestar informaçoes
condominiais

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário a identificação do
solicitante, o número do contrato, endereço do
imóvel e, informar se possível, o Departamento
da Cohab que emitiu a notificação. Att

05/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Cicera Para fazer o cadastro são
necessários os seguintes documentos:

DATA
RESPOSTA

Documentos 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
Nao possuo casa propria moro de favor no
04/01/2017

Cicera ferreira santos

quintal da minha sogra gostaria muito de ter a
chance de poder conseguir um apartamento ou
uma casa que seja minha se tiver alguma dúvid

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/01/2017

registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; 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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezada Senhora Para melhor informa-la é

05/01/2017

Elaine Silvia Moitinho

necessário o número do contrato, nome do
adquirente e endereço do imóvel, sem esses
Qual Documentação necessária para dar entrada
Minuta de Escritura
dados não temos como atender. Estamos à
na minuta.
disposição para maiores informações através dos
telefones 3119-9555 e 3119-9558.
Atenciosamente

05/01/2017

Senhor Douglas, Conforme entendimentos
verbais mantidos com o funcionário Vicente
Giraldelli - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, na data de 12/01/2017, foi agendado o
atendimento para o dia 25/01/2017 às 11h, para
05/01/2017

Douglas Martinez Garcia

Bom dia Estou precisando da quitação deste
imóvel. Obrigado atte; Douglas

Termo de Quitação

que sejam prestados maiores esclarecimentos
referente ao contrato mencionado. Colocamo-nos
à disposição para outros eventuais
esclarecimentos através do telefone: (19) 31199599, falar com Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU. Atenciosamente,

13/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

05/01/2017

djalma braz da silva

Bom dia Djalma Para atualizar cadastro deverá
comparecer à Cohab com os seguintes
documentos (originais): Comprovante de
endereço/correspondências (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone em nome do
interessado sendo do mês atual. CPF (do casal);
RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão
de nascimento (se solteiro); Certidão de

DATA
RESPOSTA

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

gostaria de atualizar endereço pois retornei ao
meu antigo. que costa anteriormente no cadastro
tenho que levar comprovante de endereço outra
vez o que fazer ok voltei a morar na rua são tomé
n 96 conj hab padre anchieta campinas sp cep
13068405

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

(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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; 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

06/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado(a) Senhor(a) 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

05/01/2017

Elaine Silvia Moitinho

Gostaria de saber quais documentos levar para

ATUALIZADA de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e Casamento com averbação do óbito,
se viúvo (validade de 30 dias a partir da data de

dar entrada na.minuta. Apartamento dic Vl , Rua
Julião Simões 447. Bloco B apto 32. Campinas

emissão da certidão) Carteira de Identidade do
casal CPF – Cadastro de pessoa física do casal

sp. Está no meu nome Elaine Silvia Moitinho o
contrato é 1390590,

Minuta de Escritura

05/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

pleito, o interessado / representante legal deverá
comparecer à sede da Cohab-CP, horário das

05/01/2017

Marcia Pacheco

Bom Dia! Gostaria de saber qual o valor para
quitar meu apto ate a data de hoje?

Termo de Quitação

08h às 16h, e protocolar a solicitação de
obtenção do valor do saldo devedor, não
ensejando o pagamento de taxa de expediente.

05/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

05/01/2017

NOME

Evandro Paulino Da Cruz

SOLICITAÇÃO
Eu Evandro P.da cruz,portador do Rg 235.06121
ssp/sp,cpf 138.978248-41 Faco a proposta pelo
estado da casa situado no numero 11 na rua
Ezequiel silveira Paulo Ayres pela importancia de
R$ 60.000,00(sessenta mil reais)a vista,
Contatos:(15)997515717-996572115 Estou
aguardando resposta referente a esta
prosposta,preciso o mais breve possivel.Desde ja

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

bom dia solicitação respondidas anteriormente a
disposição

09/01/2017

grato. fovor entrar em contato.....
Att:Maxwell(Adm)

05/01/2017 ELIANA DE OLIVEIRA LIMA

Prezado (a). Bom dia. Pretendo abrir um
comércio na região do Jardim Monte Cristo Campinas, porém para solicitar junto à Prefeitura
Municipal a Certidão de Uso do Solo, é requerido
dentre os documentos a cópia do espelho do
IPTU. Como trata-se de uma área não
regularizada, como posso proceder? Já entrei em
contato no 156 e pediram para contatar a
COHAB para obter as informações. No aguardo.
Grata Eliana Barbosa

Outros

Boa tarde! O assunto em questão não é de
competência da Cohab Campinas, mas sim da
Secretaria Municipal de Habitação- SEHAB,
portanto os esclarecimentos aqui pretendidos
poderão ser obtidos através do telefone 31199629 - Coordenadoria de Regularização. Grata

05/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

bom dia já cobramos a diretoria e conforme a sua
solicitação a disposição

09/01/2017

Solicitação Eu Evandro P.da cruz,portador do Rg

05/01/2017

Evandro Paulino da Cruz

235.06121 ssp/sp,cpf 138.978248-41 Faco a
proposta pelo estado da casa situado no numero
11 na rua Ezequiel silveira Paulo Ayres pela
importancia de R$ 65.000,00(sessenta e cinco
mil reais)a vista, Contatos:(15)997515717996572115 Estou aguardando resposta referente
a esta prosposta,preciso o mais breve
possivel.Desde ja grato. fovor entrar em
contato..... Att:Maxwell(Adm) proposta com a
correcao do valor citado acima de 65.000,00
sessenta e cinco mil a vista.

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Luciara Para se cadastrar deverá
comparecer a Cohab com os documentos abaixo:

DATA
RESPOSTA

Documentos (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

05/01/2017

LUCIARA CARDOSO
OLIVEIRA

Gostaria de informações sobre como me
cadastrar no projeto de casa minha csa minha
vida da Coahb.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/01/2017

registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; 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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Mayara Consta em nosso sistema que
você fez o recadastro em 15/07/2015, portanto,
seu cadastro tem validade até a data de
15/07/2017. Após essa data você deverá

05/01/2017

MAYARA

Boa tarde! Gostaria de saber porque meu nome
não entra mais nas listas de sorteios para o
programa Minha Casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

comparecer à Cohab para novo recadastramento
com os seguintes documentos (originais): Comprovante de endereço do mês atual em
nome do interessado, -RG, não aceitamos CNH Cartão CIM -Carteira de trabalho (do casal e dos
dependentes habitacionais) -03 últimos holerites
(do casal e dos dependentes habitacioanis)se
estiver trabalhando registrado. atendimento de
segunda a sexta das 08:00 as 16:00

06/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

05/01/2017

NOME

Luana Conceição de
Carvalho

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde. Gostaria de saber como estão sendo
feitos os sorteios e se os concorrentes a um dos
apartamentos podem participar? Acho que

Bom dia Luana No momento não há previsão de
sorteio. Mas, quando houver, participarão todos
que estão cadastrados no CIM - Cadastro de
Interessa a Moradia. A aprovação e fiscalização
dos sorteados cabe a Caixa Econômica Federal.
Em casos de denúncia contatar o 08007216268.
Seu cadastro está válido até 06/08/2017, após

deveria ser mais investigado e entregue para
quem realmente precisa. Conheço muitas
pessoas que tem imóvel e são sorteadas.

esta data deverá comparecer à Cohab para novo
recadastramento. Documentos necessários
(originais): Correspondências atual (ex. loja,

Pessoas que alugam ou vendem. Eu estou
morando de aluguel, gestante com uma criança

banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado ; CPF (do casal);

de 5 anos. Hoje estou tendo a oportunidade de
estudar então trabalho como estagiária que
assim que o bebê nascer meu estágio é
reincidido. Gostaria muito que o destino desses
apartamentos fossem para pessoas que assim
como eu realmente precisam. E de estar mais
atualizada e por dentro dos sorteios. Desejo a
quem esteja lendo um bom trabalho e peço
desculpas por incomodar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

DATA
RESPOSTA

06/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –

são necessários 3 para realização de média s

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Leyse, Seu cadastro está inativado por
não comparecer ao recadastramento, para ativálo deverá apresentar os seguintes documentos:
Documentos(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

me cadastrei há um tempo na cohab para pleitear
o beneficio da casa proprias junto a esta entidade
05/01/2017 Leyse Silva Morais Oliveira , gostaria de sabe se posso me recadastar, visto
que meu nome consta no edital de
recadastramento? aguardo Leyse

Outros

casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

06/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –

são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que com

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Julio Em nosso sistema você consta
como cônjuge de Ana Carolina do Nascimento
Andrade, no entanto o cadastro está inativado
por não comparecer ao recadastramento. Para
reativar o cadastro deverá apresentar os
seguintes documentos: Pré-requisitos:
Comprovar pelo menos os 2 últimos anos de

DATA
RESPOSTA

moradia em Campinas, que deverá ser através
de correspondência em nome do interessado
desde que apresente a 1ª conta e a última do
período apresentado; Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
05/01/2017

julio arriel silva dos santos

cadrasto

Outros

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

06/01/2017

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)

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Tereza Segue orientações sobre os
documentos para realizar cadastro. Documentos

DATA
RESPOSTA

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

06/01/2017

Tereza Demisque Siqueira
Neta

Bom dia gostaria de saber como faço c inscrição
do programa habitacional e quais documentos
são necessários apresentar. Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/01/2017

registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que
comprove a deficiência alegada e que contenha o
06/01/2017

Anônimo

Se esse ano vaiter sorteio de ap

Programa Minha
Casa Minha Vida

nº da Classificação Internacional de Doenças
Bom dia, Até o momento não há previsões de
09/01/2017
novos sorteios. Atenciosamente,

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

06/01/2017

Evandro Paulino Da Cruz

07/01/2017

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde srs.,Desde ja grato pela atencao em
nossa proposta,mas peco por gentileza que o
mesmo ja fechamos negocio em um
imovel,queiram desconsiderar a proposta em
aberto. att:Maxwell M.(Adm e T.I)
Boa tarde, gostaria de saber quando vai começar
o financiamento de lotes, o que é preciso para
adquirir um lote.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

bom dia Evandro agradecemos a sua atenção e
vou solicitar para desconsiderar a proposta que
se encontra com a diretoria desde o
encaminhamento obrigado

09/01/2017

Outros

bom dia ainda nao temos esta informações,mas
e importante que mantenha seu cadastro
atualizado. a disposição

09/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Claudia, O seu cadastro está inativado,
por não comparecimento ao recadastramento.
Para ativá-lo precisa apresentar os seguintes
documentos (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
Boa tarde! Eu tinha um cadastro na cohab,mas
08/01/2017

Claudia rocha dos santos

fui verificar agora e não consta nada, gostaria de
saber o que houve? Aguardo resposta, obrigada.

casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
Programa Minha
Casa Minha Vida

casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

09/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –

são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que com

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço para se inscrever
no programa minha casa minha vida, moa eu
minha mae e minha irmã a renda mensal de nos
duas da 1500 por mes, porém a casa que
09/01/2017

Anônimo

moramos era do meu avo que tambem ganhou
da coahb por ser um funcionário publico mas a
casa está dividida para 5 irmãos pois meus avos
faleceram, então quero uma casinha para mim e
para minha mae e irmã...Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Para efetivação do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, o interessado deve
seguir as orientações abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / 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
09/01/2017
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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

09/01/2017

NOME

Jacqueline Nogueira dos
Santos

SOLICITAÇÃO
Ola Boa Tarde, Gostaria de saber se a Cohab
tem algum programa que faz reforma na casa,
essa casa está em nome do meu avô que está
falecido, porém mora nela eu neta Jacqueline,
minha mae Maria que é filha e mais uma irmã
Taina, a casa está precisando de uma reforma
pois está caindo ao pedaços, juntando minha
renda com o da minha irmã da mais ou menos
2mil por mes e não temos muitas condicões de
arrumar com financiamento alto, nossa vizinha
reformou a casa dela por um programa da Cohab
e gostaria de saber como é, se puder me retornar
eu agradeço mto, minha casa está com
vazamento água está vindo 300 por mês , e não
sabemos como arrumar. Obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Informamos que a Cohab não
Outros

promove reforma de imóveis, porém a Senhora
poderá entrar em contato com a Secretaria de
Habitação, através do FUNDAP no telefone 19
3119-9615.

09/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Amanda, O cadastro de sua mãe está
inativado, por não comparecimento ao
recadastramento. Para ativá-lo precisa
apresentar os seguintes documentos (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

DATA
RESPOSTA

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)
Olá boa tarde , meu nome é Amanda sou filha da
09/01/2017

amanda cristina oliveira de
souza

Senhora Diomar de Oliveira, e ela gostaria de
saber se o nome dela foi comtemplada ao
programa minha casa minha vida .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/01/2017

imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro, aposentado ou funcionário
público; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado – são necessários 3 para
realização de média salarial; Em casos de
deficiência na composição familiar apresentar:
atestado médico que comprove a deficiência

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

09/01/2017

NOME

SOLICITAÇÃO

ALCIDES CORREA DA
SILVA

PRECISO FAZER INSCRIÇÃO DA MINHA
FILHA NA BOLSA FACULDADE DE MINHA
CIDADE E COMO MINHA CASA AINDA
POSSUI FINANCIAMENTO, PRECISO DE UMA
CÓPIA DO MEU CONTRATO, NÃO TENHO O
NÚMERO DO MEU CONTRATO.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

Cópia de contrato

financiamento, por ventura, refere-se ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez que o
empreendimento Monte Alegre IV não pertence a
esta Cohab Campinas. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-1600.

10/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Leandro! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro 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,
LEANDRO LUIZ SOARES
09/01/2017
DE SOUZA

Oi,gostaria de saber ,onde posso fazer o
cadastro do minha casa e minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/01/2017

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Todas as informações atualizadas
constam no site da Cohab Cp
www.cohabcp.com.br Podem realizar cadastro
todos os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

DATA
RESPOSTA

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.800,00. Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2

Gostaria de saber como funciona o programa
09/01/2017

Anônimo

'minha casa minha vida', como faço para
participar e como funciona o sorteio, como faço
para acompanhar se fui contemplada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,

10/01/2017

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 r

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar dos programas habitacionais, é
necessário o cadastro 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 /

10/01/2017

Damaris Sobreira Cabral
Mota

Bom dia! Gostaria de saber quando abrira as
inscrições para o programa? Moro na cidade de
Campinas.

comprovantes de endereço (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/01/2017

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

mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

10/01/2017

Beatriz Castro Maciel

aluguel, e a situação financeira torna-se ainda
mais complicada. Desde já agradeço!

DATA
RESPOSTA

Bom dia Beatriz! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro 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,

Gostaria de me inscrever no programa Minha
Casa Minha Vida. Pois tenho o sonho de
conseguir a minha casa própria, hoje moro de

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/01/2017

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên
10/01/2017

Anônimo

bom dia.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia

11/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

10/01/2017

NOME

DANIEL FERREIRA DA
SILVA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, meu pai tem uma casa da Cohab e já
foi quitada e queremos realizar a venda do imovel
e precisamos da escritura, gostaria de saber os
Termo de Quitação
passos que precisamos realizar para conseguir a
escritura do imovel e regularizar a situação para
a venda do mesmo.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se ao
agente financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez
que bairro em referencia não pertence a Cohab
Campinas. A título de informação, o telefone
PABX da Cohab-Bandeirantes é (19) 3731-1600.

11/01/2017

Bom dia Entrar no site da Cohab a seguir:
www.cohabcp.com.br > atendimento ao cidadão>
serviços ao adquirente Inserir o núnero do
10/01/2017

Anônimo

Olá gostaria de saber se consigo atualizar boleto
pelo site da cohab?

Outros

contrato sem o digito e o CPF sem traços ou
pontos Prestações em aberto > selecionar
o(s)mês(es) a serem pagos > emitir 2ª via de
boleto. Qualquer duvida entrar em contato
através dos ramais 31199579 e 31199580
Atenciosamente

11/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

10/01/2017

ana karolina santos

gostaria de saber mais sobre o programa,voceis
podem me ajudar por favor...

DATA
RESPOSTA

Bom dia Ana Karolina! Para participar dos
programas habitacionais, é necessário o cadastro
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,

boa tarde,gostaria de me escrever,no programa
minha casa minha vida, quais sao os documentos
necessarios?preciso dar alguma entrada?

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/01/2017

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên
11/01/2017

wesley rosa dos santos

voces pode manda um email pra mim

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Por gentileza especificar o teor do
assunto Att

11/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

11/01/2017

NOME

ILMAR CARLOS PIRES

SOLICITAÇÃO
Bom dia gostaria de saber quando vai ser o
próximo sorteio do minha casa minha vida..Pois
morar de aluguel está tão difícil pra mim..

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Ilmar! No momento não há previsão
para realização de sorteio. Atenciosamente,

11/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia, Documentos necessários para fazer
cadastro (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do

DATA
RESPOSTA

casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

Bom dia, é necessário levar o holerite de todos
11/01/2017

Anônimo

os moradores da residencia ao fazer o cadastro
na coab ?

Outros

imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

12/01/2017

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; 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 acor

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

aladia poli gardino

na época enfrentei uma grande fila eu e minha
mãe falecida, gostaria de ganhar uma casinha
afinal eu tenho na minha mão a inscrição ca
cohab.

Bom dia sr. Aladio. Em nosso sistema (CIM Cadastro de Interesse a Moradia) não consta
cadastro em seu nome. Para fazer cadastro
comparecer à Cohab com a seguinte
documentação: Documentos (originais)
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02

DATA
RESPOSTA

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

bom dia tenho inscrição cohab mas nao me
chamaram até hoje tenho 52 anos pago aluguel ,
11/01/2017

RESPOSTA

dois anos atrás. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
Outros

(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);

12/01/2017

Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro, aposentado ou funcionário
público; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado – são necessários 3 para
realização de média salarial; Em casos de

deficiência na composição familiar apresenta

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Daniely Todas as informações podem
ser acompanhadas pelo site da Cohab www.cohabcp.com.br Até o momento não há

DATA
RESPOSTA

previsões de novos sorteios. Verificamos que seu
cadastro tem validade até 20/10/2017. Após essa
data é preciso comparecer à Cohab para
recadastramento. Documentos necessários
(originais): Comprovante de moradia atual em
nome do interessado. CPF (do casal); RG (do
casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de
BOA TARDE! Eu me escrevi no programa Minha
11/01/2017

Daniely Cristina Alves

Casa Minha Vida, gostaria de saber como faço
pra saber como anda o processo de beneficiados
do programa e quando teria mais sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/01/2017

moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro, aposentado ou funcionário
público; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado – são necessários 3 para
realização de média salarial; Em casos de
deficiência na composição familiar apresentar:
atestado médico que comprove a deficiência

alegada e que contenha o nº da Classificação

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sr. Samuel, 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

Boa tarde, gostaria de saber a partir de quando a
11/01/2017

Samuel

COHAB começará a convocar os candidatos
aprovados no último concurso público, realizado
em 2016. Obrigado!

Outros

admissão. Os classificados no presente
Concurso Público somente serão convocados por
ato discricionário vinculado à conveniência e
oportunidade por parte da Administração
Pública." Informamos que até o momento, foi
feita a convocação do primeiro colocado do
emprego de advogado júnior, e que ainda não
temos previsão de novas chamadas. Orientamos,
no entanto, que mantenha seu cadastro sempre
atualizado,entrando em contato conosco caso
ocorra alguma alteração nos dados informados
em sua ficha de inscrição. Atenciosamente,

12/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia No momento não há previsão de sorteio.

11/01/2017

Anônimo

https://m.facebook.com/groups/16652685019041
0?view=permalink&id=717666885076401 Boa
tarde ! Estou na fila de espera a anos , e as
pessoas q não precisa realmente estão vendendo
. Isso pq falam q não pode vender neh ?

11/01/2017

jose roberto pereira de
oliveira

Quando vai entreguar as casas ou ap tem algum
pronto

11/01/2017

Anônimo

Queria saber sobre à situação do moradores do
jardim campineiro perto do rio Colombo

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Mas, quando houver, participarão todos que
estão cadastrados no CIM - Cadastro de
Interessa a Moradia. A aprovação e fiscalização
dos sorteados cabe a Caixa Econômica Federal.
Em casos de denúncia contatar o 08007216268.
Atenciosamente
Bom dia Jose, Não há nesse momento nenhum
empreendimento em andamento e estamos sem
previsões de novas datas de sorteios.
Atenciosamente.

12/01/2017

12/01/2017

Bom dia! O assunto em questão é de
competência da Secretaria Municipal de
Outros

Habitação - SEHAB, portanto o Senhor (a)
poderá obter maiores informações através do
telefone 19-3241-8245 - Coordenadoria Norte. Att

12/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

11/01/2017

NOME

Leandro Cesar Monteiro

SOLICITAÇÃO

Gostaria de um apartamento aqui na minha
região

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Leandro, No momento não há previsão
de novos sorteios. Mas para adquirir uma
unidade habitacional, deve-se fazer o cadastro,
quando tiver algum empreendimento disponível
participará de um sorteio e se for sorteado será
convocado pela Cohab para análise da
documentação. Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.

DATA
RESPOSTA

Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.800,00. Documentos

12/01/2017

necessários para cadastro(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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Marielle, No momento não hã nenhum
programa em andamento. Segue abaixo
orientações para se cadastrar. Documentos

DATA
RESPOSTA

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

12/01/2017

MARIELLE SAVALA
BORGES

Bom dia, Há algum programa para quem tem
renda de 2932,00? Como faço para me
inscrever? Obrigada!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/01/2017

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que

comprove a deficiência alegada e que conten

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

12/01/2017

NOME

egle silva pereira
nascimento

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Egle, No momento não há previsão de
novos sorteios. Consultamos nosso sistema CIM -

Bom dia, pago aluguel já estou a anos na fila por

Cadastro Interesse a Moradia e consta que a sra.
fez seu cadastro em 16/08/2001 e recadastrou
em 16/07/2015, portanto,após 16/07/2017 deverá
comparecer à Cohab para atualizar seu
cadastro.(Atualização deve ser feita a cada dois
anos) Segue abaixo orientação para atualização
Documentos necessários (originais): Comprovar
de endereço atual em nome do interessado s;

uma moradia, sou viúva 3 filhos, gostaria de
saber sobre o programa minha casa minha vida,

CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se

quando terá novo sorteio, se ainda vai demorar
muito, sei que a fila está gigante, mas tem
pessoas que conseguem apartamento muito
rápido e nem estão em área de risco, etc....

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);

DATA
RESPOSTA

13/01/2017

Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro, aposentado ou funcionário
público; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado – são necessários 3 para
realização de média salarial; Em casos de

deficiência na composição familiar apresenta

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

inscrição para programa de habitacao minha
renda em carteira e de 1618 sou vendedora
lubna cristina santana de
paula

então ultrapassa o valor porem,sou mãe solteira
de 2 meninos e o que ganho e suficiente para
pagar o aluguel e manter as despesas de baba e
de casa e isso vem me deixando com uma
situação instável. e preciso muito de ajuda .

Bom dia Ludna, Para fazer o cadastro deve
comparecer à Cohab com os seguintes

DATA
RESPOSTA

documentos: Documentos (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);

ola boa tarde! gostaria de saber como faço a

12/01/2017

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/01/2017

menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; 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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Para fazer inscrição deverá apresentar
os documentos abaixo e aguardar quando houver
um sorteio. Documentos(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
13/01/2017

Anônimo

pra fazer a inscrição para ganhar casa da cohab
so indo ai ? ou tem online ?

Outros

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

16/01/2017

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

13/01/2017

13/01/2017

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

como eu faço para quitar minha divida com vcs
boa tarde , quero saber quando vai sair os
sorteios dos apartamentos to esperando faz
tempo ate agora nada tenho uma filha moro de
aluguel preciso muito

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário informar o numero do
Termo de Quitação
contrato, o endereço do imóvel e a identificação
do solicitante. Att
Programa Minha
Casa Minha Vida

BOM DIA! No momento não há previsão para
realização de sorteio.

DATA
RESPOSTA

13/01/2017

16/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia, que dá acesso aos programas
habitacionais que estiverem disponíveis no
município, o 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

Quero saber como faço p me inscrever na coab e
13/01/2017

Simone estevam

o que preciso para se inscrever com Casa própria
Obrigada

Outros

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

16/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Adriana soares Paiva

inscrição, pode ser algo do tipo, pasta do posto
de saúde, escola que estudei? Pois só isso tenho
em meu nome. Hoje moro em aluguel e também
não é em meu nome. Att. Adriana

Bom dia Adriana! Para efetivação do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que

DATA
RESPOSTA

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,

Boa tarde. Sempre morei com meus pais e não
tenho nenhuma carta em meu nome. Para fazer
13/01/2017

RESPOSTA

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

(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

16/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

15/01/2017

15/01/2017

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber . Quem mora na favela de
campinas no bairro jardim samabaia . Rua
vicente da Fonseca ferrao . receber casa da
cohab em que ano .

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação - SEHAB. Assim, qualquer informação
sobre o assunto em questão, poderá ser obtida
através do telefone 19 3119-9613. Att

16/01/2017

Gostaria de saber quando o pessoal da favela
jardim samambaia . Vao receber as casas . Na
rua Vicente da Fonseca ferrao . Pois vcs tem que

Bom dia! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação - SEHAB. Assim, qualquer informação
sobre o assunto em questão, poderá ser obtida
através do telefone 19 3119-9613. Att

verificar bem pois tem gente pondo que mora na
casa so pra conseguir casa . Tem que fiscalizar
bem . Ok .

16/01/2017

Boa Tarde! Bom Tarde! Mensalmente é
divulgada a lista de candidatos aptos a
participarem do Programa Minha Casa, Minha
O que significa meu nome estar em uma lista de
15/01/2017

Anônimo

aprovados no minha casa minha vida?? Acabei
de ver essa lista

Vida. Trata-se de uma exigência do programa
que os municípios têm que cumprir Todos os
Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastrados que possuem renda entre R$ 0,00 e
R$ 1.800,00 constam e constarão nesta lista e
quando ocorrer o sorteio, são estes que
participarão. O cadastro deve ser mantido
atualizado conforme data de validade que consta
no cartão CIM entregue quando da realização do
recadastramento. Atenciosamente

16/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

16/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Qual a data de inscrição no ano de 2017?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Informamos que o cadastro de
interesse a moradia da Cohab Campinas pode
ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h00 as
16h00 na av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq.
Itália. A lista com os documentos necessários
para o cadastro consta no site da Cohab
Campinas. Mas caso não seja essa a sua dúvida,
por gentileza, especificar com mais detalhes a

DATA
RESPOSTA

16/01/2017

sua solicitação. Att
boa tarde! Para que possamos direcionar a sua
16/01/2017

16/01/2017

SANDRA RAVANINI

REGEANE ALVES

Gostaria de saber o valor da transferência de um
Imóvel que comprei, para o meu nome. Grata

BOA TARDE PRECISO FAZER ALTERACAO
NA DATA DO VENCIMENTO PARA DIA 10 E
ALTERACAO NO NOME DO PAGADOR.
AGUARDO RETORNO DE COMO PROCEDER.
ATT. REGEANE

Outros

solicitação, será necessário o número do
contrato, nome do titular do contrato assinado
com a Cohab e o endereço do imóvel. Att

16/01/2017

Boa tarde O vencimento não pode ser alterado
por se tratar de data de Assinatura Contratual.
Outros

Quanto a alteração do nome, pode ser efetuada
em diversos casos: venda, separação ( desde
que este esteja constando na sentença de inteiro
teor. Peço que seja mais precisa quanto a
alteração do nome para podermos orientar
melhor. Grata Angela Aparecida Martins

16/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

16/01/2017 Elziana Rodrigues Barboza

SOLICITAÇÃO
boa tarde ! Gostaria de saber se tem area
comercial para apartamentos para vender,
pessoas que estão com dividas e não
conseguem pagar, tenho um dinheiro e gostaria
de dar entrada em um apartamento da CDHU.
aguardo contato. Pago aluguel e não aguento
mais, tenho 3 filhos pequenos e sou mãe solteira,
por favor, pelo amor de deus me ajudem. Elziana
Rodrigues Barboza

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
bom dia Elziana !!! SIM A COHAB TEM ÁREA
COMERCIAL ONDE COMERCIALIZA IMÓVEIS
NOVOS E USADOS, VERIFIQUEI SEU
CADASTRO ESTA OK, TENTEI FALAR COM
VOÇE NO SEU CELULAR. PRECISO DE
ALGUMAS INFORMAÇÕES PARA FAZER UMA
SIMULAÇÃO DE VALORES ASSIM QUE
POSSÍVEL ENTRE EM CONTATO 31199566
CESAR,WLADIMIR OU MAURICIO. A
DISPOSIÇÃO

DATA
RESPOSTA

17/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Marcielle! O cadastro só pode ser
realizado pessoalmente na sede da Cohab-Cp
conforme orientações abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

DATA
RESPOSTA

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)
boa tarde .. moro com o meu irmao no
apartamento que ele ganhou e gostaria de saber
16/01/2017

marcielle vieira de sousa

como faço pra fazer a inscriçao por internet para
eu me cadrastar no programa que sou mae
solteira ..

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/01/2017

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

de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

16/01/2017

16/01/2017

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Queria denunciar a venda de apartamentos no
condomínio Sirius aqui em Campinas.
Condomínio Campo das Rosas, apartamento 13
Torre 3.
Denuncia de venda de apartamentos irregular.
Condomínio Sírios Campo das Rosas
Apartamento 13 Torre 3

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Outros

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

DATA
RESPOSTA

17/01/2017

17/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

16/01/2017

NOME

Adriele

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Adriele! O cadastro só pode ser
realizado pessoalmente na sede da Cohab-Cp
conforme orientações abaixo: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais):
Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / comprovantes de endereço

BOA NOITE! EM 10/01/2016 FIZ UMA
CADASTRO PARA O PROGRAMA MINHA

(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

CASA MINHA VIDA ONDE GEROU UM
NUMERO DE CADASTRO 001.0003-2.028.928.

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);

HOJE FUI ATUALIZAR MEU CADASTRO DIZ
QUE MEU CPF NÃO ESTÁ CADASTRADO.
AFINAL, FAÇO PARTE DO PROGRAMA??
PORQUE GEROU ESSE NUMERO? ATT.
ADRIELE.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

DATA
RESPOSTA

17/01/2017

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

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

17/01/2017

NOME

SAMUEL MARTINS DE
SOUZA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Samuel! Para efetivação do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que

Bom dia, eu queria me informa sobre cadastro na

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,

Cohab moro eu e minha esposa em casa
alugada, e nossa renda chega a quase 2.800,00

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

só que não conceguimos financiamento porque
fui registrado recentimente e queria saber se
temos possibilidade de concegui uma moradia ?
e quais documentos precisamos levar ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito

DATA
RESPOSTA

17/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

MIDIAN DE JESUS
SANTOS

DESEMPREGADA NO MOMENTO E MEU
MARIDO FAZ BICO PARA PODER MANTER A
CASA. PRECISO URGENTE DE UMA CASA
PRÓPRIA. POR FAVOR ME ATENDA.

Bom Dia Midian, Para adquirir uma unidade
habitacional, é necessário fazer inscrição e
participar de sorteio quando houver, se for
sorteada será convocada para apresentar
documentação para análise. Verificamos em
nosso sistema (CIM- Cadastro de Interessa a
Moradia) que você tem cadastro desde

DATA
RESPOSTA

21/11/2013, no entanto está inativado por não
comparecer ao recadastramento em 2015. Para
reativa-lo é necessário comparecer á Cohab com

EU MORO DE ALUGUEL, SOU AMIGADA E
TENHO UM FILHO DE 4 ANOS, ESTOU
17/01/2017

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

os documentos abaixo. 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

18/01/2017

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)

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

nos "Projetos de Moradias" da COHAB
CAMPINAS, só que minha renda é R$1.900,00
mensais, e sempre verifiquei que Vocês NÃO

Bom dia Andrea, O cadastro pode ser feito
independente da renda. Apenas para o Programa
Minha Casa Minha Vida faixa I a renda máxima
familiar é de até R$ 1.800,00. Renda superior
será considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). Nossos critérios
são baseados pelo Programa Minha Casa, Minha
Vida do Ministério das Cidades. Verificamos
ainda, que você fez o seu cadastro em

atualizam o => "VALOR da renda familiar, que
deve ser de no máximo R$1.800,00 " [ exigida

11/08/2001, atualizou em 03/08/2009. No entanto
está com cadastro inativo por não comparecer ao

Boa Tarde ! Tenho dúvidas... Há mais de 05
(Cinco) anos tenho interesse em Cadastrar-me

17/01/2017

ANDRÉIA COSTA
FIGUEIREDO SOUZA

pela COHAB CAMPINAS ]. Crítica Positiva =>
Porquê o Valor do Salário Mínimo Aumenta...
e...e continua sempre o mesmo parâmetro de

Outros

R$1.800,00 ??? PERGUNTA ...que Critérios /
Cálculos que vocês baseiam-se-utilizam-se !?...

18/01/2017

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

Atenciosamente, Andréia Figueiredo

Anônimo

recadastramento que houve em 2015. Para
recadastrar deverá apresentar os seguintes
documentos. Documentos (originais): Comprovar

DATA
RESPOSTA

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

Sendo assim, cada vez mais Vocês
"DIVERGEM" da realidade do Cidadão
Campineiro interessado em moradia !

17/01/2017

RESPOSTA

(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 n

Olá , vocês tem alguma previsão de quando vai

Programa Minha

Bom dia, Até o momento não há previsão de

ter um novo sorteio ?

Casa Minha Vida

novos sorteios. Atenciosamente,

18/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

18/01/2017

18/01/2017

18/01/2017

NOME

Anônimo

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

boa tarde gostaria de saber sobre a casa do dic 5
rua jose battistini cep 13054490 se poderia me
Minuta de Escritura
enviar a minuta de escritura via email
brielrodrigues1@gmail.com

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário o número do
contrato, o nome do titular do contrato assinado
com a cohab e a identificação do solicitante. Att

18/01/2017

Boa tarde! Vou alugar um apartamento no Jd.

Bom dia, Nosso último sorteio foi em fevereiro de
2015. O Resultado do sorteio encontra-se na
página da Cohab - wwww.cohabcp.com.br Desde
então, estamos sem previsão de novos sorteios.
Atenciosamente,
Bom dia, Os imóveis do Programa Minha Casa

Bassoli. Creio que a moça que está alugando não
precise do apartamento tanto quanto eu. Se eu
quiser comprar o apartamento eu posso? O que

Minha Vida faixa 1, não podem ser
comercializados. Em caso de denúncia contatar
08007216268 da Caixa Econômica Federal.

Boa Tarde! Gostaria de Saber guardo vai sai os
nome que foi Sorteado

devo fazer? Att.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Atenciosamente,

19/01/2017

19/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Vanderley Para fazer o cadastro deverá
comparecer á Cohab com os documentos abaixo.
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

DATA
RESPOSTA

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
VANDERLEY JOSÉ
18/01/2017
RODRIGUÊS DE ALENCAR

Eu moro de aluguel, possuo renda baixa por isso
a necessidade de dividir o aluguel com meu
irmão. Desde já agradeço a atenção!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

19/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

18/01/2017

NOME

camila

SOLICITAÇÃO

eu gostaria de saber quando que vai ter sorteio
da cohab nesse ano de 2017?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Camila, Até o momento estamos sem
previsão de novos sorteios. Você pode
acompanhar as informações pelo site da Cohab www.cohabcp.com.br Atenciosamente,

19/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

18/01/2017

NOME

Mirelle Karoline Cardoso
alves

SOLICITAÇÃO

Eu quero participar do programa minha casa
minha vida por motivos que atualmente pago
aluguel e eu gostaria de ter uma casa própria
para viver uma vida melhor e nao ter com mem
preucupar com gastos de aluguel.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Mirelle, Para adquirir uma unidade
habitacional é necessário se cadastrar, participar
de sorteio, quando houver. Segue relação de
documentos necessários para cadastramento.
Documentos (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota
fiscal) em nome do interessado sendo uma do
mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF (do

DATA
RESPOSTA

casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

19/01/2017

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, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição

familiar apresentar: atestado médico que com

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

18/01/2017

NOME

Adriana paiva

SOLICITAÇÃO
Boa noite. Referente ao requisito para me
cadastrar, eu tenho um crediário das Casas
Bahia do dia 02/01/2015. Ele vale como
comprovante? É o único papel que tenho que
consta meu nome, pois sempre morei na casa
dos meus pais e hoje sou casada mas moro de

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

aluguel. Att Adriana.

RESPOSTA
Bom dia Adriana, Para fazer cadastro é
necessário dois comprovantes de endereço no
nome de quem deseja fazer o cadastro, podendo
ser correspondência ou nota fiscal (com nome,
data e endereço completo) com data anterior ao
mês de janeiro de 2015 e uma correspondência
atual (mês que vem na Cohab ou mês anterior)
também em nome do interessado.

DATA
RESPOSTA

19/01/2017

Atensiosamente,
Senhor Fabio, Conforme entendimentos verbais
mantidos com o funcionário Vicente Giraldelli Coordenadoria de Liquidações e Fundos, na data
de 24/01/2017, foram prestadas as informações

19/01/2017

FABIO WILLIAM
SALVADOR

Olá, bom dia! gostaria de saber quais dívidas
existem nesse contrato, e caso haja, qual o valor
para quitá-las. Obrigado. att., Fabio William

Outros

requeridas referente as parcelas vencidas e
vincendas do Parcelamento do Saldo Devedor
Remanescente efetuado em 24/02/2015 em 24
parcelas nesta Cohab/CP. Colocamo-nos à
disposição para outros eventuais esclarecimentos
através do telefone: (19) 3119-9599, falar com
Vicente - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU. Atenciosamente,

25/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

19/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá. Eu estou com um ap alugado no jardim
bassoli. Durante as fiscalizações, se eu falar a
verdade a moça pode perder o apartamento, e
ele passa a ser meu?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia, Entendemos que sempre devemos
dizer a verdade. Em relação a ser beneficiada
com a denúncia, quando há um sorteio, sorteiase os titulares e em sequência os suplentes de
cada empreendimento, ou seja, cada
empreendimento entregue, há uma lista de
suplentes. Em caso de impedimento dos titulares
os suplentes que deverão assumir os imóveis.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

23/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Elcio, Para participar do Programa
Minha Casa, Minha vida, você deverá se
cadastrar, quando houver um empreendimento
todos os inscritos participarão de um sorteio e
serão convocados para análise apenas aqueles
que forem sorteados. Segue a relação de
documentos para efetivação do cadastro

DATA
RESPOSTA

Documentos necessários (originais): Apresentar
duas correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
Bom dia eu gostaria de participar desse
programa Minha Casa Minha vida.sempre tive
19/01/2017

Elcio Martimiano

vontade de participar mas nunca tive uma
oportunidade mas acredito que Deus pode
cumprir o meu e o teu desejo de participar

Programa Minha
Casa Minha Vida

anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota
fiscal (nome, data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

23/01/2017

SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. 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)

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

20/01/2017

NOME

Israel Gomes

SOLICITAÇÃO
Bom dia! Gostaria de Saber se a Previsão de
novos sorteios para habitação da cohab att.
Israel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Israel, Até o momento não há previsão
de novos sorteios. Você também pode
acompanhar todas as informações pelo site da
Cohab. Atenciosamente,

23/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Luiz. Para participar do Programa Minha
Casa, Minha vida, você deverá se cadastrar,
quando houver um empreendimento todos os
inscritos participarão de um sorteio e serão
convocados para análise apenas aqueles que
forem sorteados. Segue a relação de
documentos para efetivação do cadastro

DATA
RESPOSTA

Documentos necessários (originais): Apresentar
duas correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2

20/01/2017

Luiz Gustavo Mathias
Amaral Vitório

Eu quero minha casa propria Sair do Aluguel.

Programa Minha
Casa Minha Vida

anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota
fiscal (nome, data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

23/01/2017

SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. 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)

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DE INFORMAÇÃO DE COMO FAÇO PRA
RETIRAR MINHA ESCRITURA DEFINITIVA,E
QUANTO ISSO VAI ME CUSTAR. ATT... JOSÉ
GOMES DA SILVA

Boa Tarde, Para providenciar a escritura
definitiva no cartório de notas, deverá solicitar a
minuta de escritura na Cohab, ao custo de R$

DATA
RESPOSTA

141,00 e apresentação da documentação abaixo:
""Prezado(a) Senhor(a) 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

sOLICITA UMA CÓPIA DO MEU CONTRATO,O
QUAL JÁ ESTA QUITADO. E GO GOSTARIA
21/01/2017 JO´SE GOMES DA SILVA

RESPOSTA

convocação, e a CÓPIA dos seguintes
documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão
Cópia de contrato

ATUALIZADA de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e Casamento com averbação do óbito,
se viúvo (validade de 30 dias a partir da data de

23/01/2017

emissão da certidão) • Carteira de Identidade do
casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal
• 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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

21/01/2017

22/01/2017

22/01/2017

NOME

RAQUEL

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde! Gostaria de saber se já está aberta a
inscrição da casa própria. Onde e como fazer a
inscrição na região de Hortolândia. Grata!

Gostaria de saber quanto tempo leva pra mim
pega a minuta

Boa tarde, quero informar que no condomínio de
Campinas, Vila abaeté, condomínio 7, bloco 2 ,
Ap 13 o morador não está morando no próprio
apartamento e o mesmo se encontra alugado,
com inquilinos perturbando a paz dos outros
moradores. Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom Dia Raquel! Você deve procurar a
Secretaria de Habitação do Município de
Hortolândia (Palácio da Águas) tel- 3965- 1400

23/01/2017

Minuta de Escritura

Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário informar o número do
contrato, o endereço do imóvel, o nome do titular
do imóvel e a identificação do solicitante. Att

23/01/2017

Bom dia! A fiscalização dos sorteados cabe a
Caixa Econômica Federal. Sugerimos que faça
contato com a Caixa Econômica Federal , que
Outros

tem um canal de comunicação, através de uma
linha exclusiva , denominada “De Olho na
Qualidade” , do Programa Minha Casa Minha
Vida, através do telefone 0800-721-6268.
Atenciosamente,

23/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

22/01/2017

Rodrigo Nunes Vieck

Grato!!!

DATA
RESPOSTA

Bom dia Rodrigo! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro 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,

Boa Noite!! Como eu faço para descobrir os
empreendimentos (obras) no qual eu posso me
inscrever no programa minha casa e minha vida?

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/01/2017

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia! Você pode ser inscrever, segue a
relação dos documentos necessários para a

DATA
RESPOSTA

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 / 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
Bom Dia, Gostaria de saber se posso me
23/01/2017

Anônimo

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida
sendo solteira, e morando com meus pais ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

23/01/2017

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

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

olá Gostaria de saber como funciona o programa.
E no caso em questão meus pais já tem casa
23/01/2017

Anônimo

própria e moro com eles, porem queria saber
como proceder nesse caso já que tenho interesse
em me escrever no programa. Obrigado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! o interessado não pode possuir imóvel
próprio, pelo que eu entendi, no seu caso, você
apenas mora com os seus pais e não possui
imóvel. você poderá fazer a inscrição sendo
necessário os seguintes documentos:
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,

DATA
RESPOSTA

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

24/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia, Moro com minha irmã a cinco anos, e
gostaria de saber qual a previsão para o novo
23/01/2017 Rosemeire Aparecida Silva
sorteio. Já estou inscrita no programa. Att.,
Rosemeire
Ola Boa tarde gostaria de saber as seguintes
informações sobre esse Beneficiário que esta na
23/01/2017
Anônimo
cohab o que posso entender sobre isso. grato
boa tarde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Rosemeire! No momento não há
previsão para realização de sorteio.
Atenciosamente

24/01/2017

Outros

Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, solicitamos que o Senhor(a)
especifique a qual beneficio se refere. Att

24/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sr. Fabio, 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
Olá, Boa tarde! A respeito do concurso público
que ocorreu em 2016, gostaria de saber se há
23/01/2017

Fabio de Melo Sotelo

previsão de quando será realizada a convocação
para o cargo de Engenheiro Civil Júnior.
Agradeço a atenção. Att Fabio

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

admissão. Os classificados no presente
Concurso Público somente serão convocados por
ato discricionário vinculado à conveniência e

24/01/2017

oportunidade por parte da Administração
Pública." Informamos que até o momento, foi
feita a convocação do primeiro colocado do
emprego de advogado júnior, e que ainda não
temos previsão de novas chamadas. Orientamos,
no entanto, que mantenha seu cadastro sempre
atualizado,entrando em contato conosco caso
ocorra alguma alteração nos dados informados
em sua ficha de inscrição. Atenciosamente,
Bom dia! Para que possamos direcionar a sua
23/01/2017

Anônimo

como tirar segunda via de boleto

Outros

solicitação, será necessário o núumero do
contrato e o endereço do imóvel. Att

24/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Segue a relação de 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 /
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

Ola gostaria de adquirir a lista de documentos
23/01/2017

Anônimo

para fazer inscrições. Pois liguei no Cohab de
campinas a moça pediu pra mim entrar no site e
aqui no site não estou achando a lista

Outros

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

24/01/2017

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 Internacio

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Sarah! Para participar dos programas
habitacionais,é necessário o cadastro 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

DATA
RESPOSTA

(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / comprovantes de endereço

23/01/2017

sarah carolina do carmo

Boa noite, gostaria de saber mais informações
sobre as inscrições para o sorteio. Grata!

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

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

24/01/2017

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

trabalhando registrado; Em casos de deficiên

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA Gabriela! Para participar dos
programas habitacionais, é necessário o cadastro
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,

Olá, tudo bem? Gostaria de saber como faço
para me inscrever para consegui minha casa
própria, quais os documentos necessários,
23/01/2017

Gabriela da Silva Santos

atualmente estou em uma união estável e pago
aluguel.. Gostaria de saber quais procedimento
devo tomar para fazer minha inscrição e poder
torna meu sonho da casa própria realidade.
Desde já muitíssimo obrigado, aguardo um
retorno.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/01/2017

(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, eu nao tenho 18 anos, más eu preciso
muito de uma casa, um terreno, ou apartamento.
eu irei casar,e preciso de algum lugar para morar.
23/01/2017

Luiz Guilherme Vegian
Guimaraes

eu tenho 17 farei 18 em outubro, e minha noiva
tem 16 fará 17 em dezembro. A gente precisa
muito de ajuda, para ter nossa casa propria e
estamos recorrendo a todos os meios possiveis.
iremos nos casar em Dezembro

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom Dia Luiz Guilherme! Se você já for
emancipado, poderá se cadastrar, caso ainda
não seja deverá aguardar completar os 18 anos.
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

DATA
RESPOSTA

(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

24/01/2017

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

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

24/01/2017

NOME

ELISANGELA RIBEIRO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

COMO SABER SE UMA CASA DE ÁREA

Bom dia Elisangela, Para saber se uma área será
regularizada, deverá procurar a Secretaria de
Habitação - SEHAB (R: São Carlos, 677 - Pq
Itália - ao lado da Cohab) Documentos
necessários para realizar cadastro (originais):
Apresentar duas correspondências em nome do
interessado. Sendo: - Uma correspondência de
no mínimo 2 anos no nome do interessado. Ex.
loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,

VERDE VAI SER REGULARIZADA PELA
COAB? COMO INSCREVER MEU PAI NUM

carta ou nota fiscal (nome, data e endereço) Apresentar uma correspondência atual - mês que

PROGRAMA HABITACIONAL? ELE MORA
SOZINHO E TEM MAIS DE 60 ANOS, NÃO
APOSENTADO. NO MOMENTO
DESEMPREGADO FAZENDO ALGUNS
SERVIÇOS "BICO"

Outros

vem na Cohab ou mês anterior. (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta. Não
podendo ser nota fiscal. CPF (do casal); RG (do

DATA
RESPOSTA

25/01/2017

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 es

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

24/01/2017

NOME

MARISA BONI

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se a minuta esta liberada a
minuta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

RESPOSTA
Senhora Marisa Boni, Conforme entendimentos
verbais mantidos nesta data, esclarecemos que
as informações requeridas foram prestadas
através do ofício de esclarecimentos nº 276/2014 DiAF de 10/04/2014. Tendo em vista que o
Fundo de Compensação das Variações Salariais FCVS - não efetuou o pagamento do saldo
devedor residual pleiteado por esta Cohab-CP,
em nome do seu pai Antonio Osvaldo Boni,
sugerimos que busque a via Judicial para garantir
a cobertura do saldo devedor residual. Somente
após o pagamento desse saldo devedor residual
é que será possível obter a Escritura de Compra
e Venda do imóvel em questão. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

25/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Gleice Documentos necessários para
cadastro(originais): Apresentar duas
correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota
fiscal (nome, data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
24/01/2017

gleice bonfim dos sntos

gostaria de saber como fao pra me cadastrar

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/01/2017

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

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

24/01/2017

NOME

Mariama Fayola Fonseca
Vitale

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Mariana, Consta em nossos sistemas
CIM - Cadastro de Interesse a Moradia - que
você fez cadastro em 12/11/2013 e atualização
em 12/05/2015. Também verificamos que consta
a opção com necessidades especiais e CID. Até
o momento não há previsão de novos sorteios,
mas quando houver irá participar do grupo dos

OLÁ MINHA FILHA E PORTORA DE
NESCESSIDADES ESPECIAL , COM
PARALISIA CEREBRAL E MICROCEFALIA.

deficientes e se caso não for sorteada,
participará ainda do sorteio do grupo geral.
Verificamos que seu cadastro tem vencimento

GOSTARIA DE SABER SE JÁ CONTA EM
NOSSO CADASTRO ESSA ESPECIFICAÇÃO E

até 12/05/2015, após essa data deverá procurar
a Cohab com os documentos abaixo para

SE O SORTEIO PARA DEICIENTES CORRE
EM RITO PRIORITÁRIO? HÁ ALGUM
EMPREENDIMENTO PARA SER SORTEADO
ESSE ANO E O QUE POSSO FAZER PARA
CONSEGUIR BREVIDADE NO CASO DELA.
GRATA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

recadastro (este deve ser feito ha cada 2
anos/bienal). ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Documentos necessários (originais): Apresentar

DATA
RESPOSTA

25/01/2017

uma correspondência atual em nome do
interessado - mês que vem na Cohab ou mês
anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta. Não podendo ser nota fiscal. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Cartão CIM 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); C

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia, Você deverá se cadastrar, quando
houver um empreendimento, participará de
sorteio, se for sorteado será convocado para
apresentar documentação para análise.
Documentos necessários para cadastramento

DATA
RESPOSTA

(originais): Apresentar duas correspondências em
nome do interessado. Sendo: - Uma
correspondência de no mínimo 2 anos no nome
do interessado. Ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta ou nota fiscal (nome,
data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
24/01/2017

Anônimo

Queria sabe como consigo uma casa

Outros

ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO

25/01/2017

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

casal e dos dependentes habitacionais) se es

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Através do campo: Informações sobre
sorteios do Programa Minha Casa Minha Vida,
você poderá ter informações SNCH - Sistema
Nacional de Cadastro Habitacional – que o
Governo Federal está implantando. Aos Poucos,
os estados e municípios enviarão os dados de
seus cadastros locais e um grande banco de
dados será criado para ser consultado pelo

Boa tarde gostaria de saber sobre essa consulta
24/01/2017

Anônimo

Beneficiário do programa Minha Casa Minha
Vida, que esta no campo verde aonde colocamos
nossos Dados NOME CPF E REGIAÔ QUE
MORAMOS.

Programa Minha
Casa Minha Vida

cidadão. O SNCH dará mais transparência à
seleção das famílias que poderão participar dos
sorteios do MCMV. Em breve, você poderá
consultar o Sistema Nacional de Cadastro
Habitacional aqui. Por enquanto, você pode
consultar abaixo as pessoas que já foram
beneficiadas até hoje em todo país nas
modalidades da FAIXA 1. As famílias
interessadas em participar do programa devem
se inscrever diretamente na sua Prefeitura ou no
Governo do Estado. Atenciosamente,

25/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Hidelgram Para se cadastrar deverá
comparecer a Cohab com os seguintes
documentos: Documentos originais): Apresentar
duas correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota
fiscal (nome, data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
25/01/2017

HIDELGRAM DA CRUZ DE
OLIVEIRA

QUERO ME CADASTRA.

Programa Minha
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fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se
solteiro); Certidão de casamento (se casado); se

25/01/2017

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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia David, Segue relação de documentos
para realizar o cadastro. Documentos
necessários (originais): Apresentar duas
correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota

DATA
RESPOSTA

fiscal (nome, data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

25/01/2017

David Fernando Alves
Ferreira Pinto

cadastro

Programa Minha
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SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. 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

25/01/2017

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

25/01/2017

NOME

andrea cristina lombardoso
dos santos

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se fui contemplada com uma
moradia pela cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia Andreia, Verificamos em nosso sistema
CIM - Cadastro de Interesse a Moradia que seu
cadastro está em dia, devendo ser recadastrado
após a data de 20/07/2015. Ocorre que após o
recadastramento em 20/07/2015 não houve
sorteio de nenhuma unidade habitacional e até o
momento estamos sem previsão de novos

DATA
RESPOSTA

25/01/2017

sorteios. Atenciosamente,
Após vários e antigos contatos que tentamos
para ver sobre a ESCRITURA objeto do contrato
acima especificado, enfim no dia 09-01-2017
recebemos uma correspondência da COHAB
Campinas informando a existência de um saldo
25/01/2017

Leonel da Silva

residual devedor de R$15.787,00 que achamos Minuta de Escritura
extremamente exorbitante. Gostaríamos de saber
através desse canal de relacionamento se
fôssemos pagar o saldo devedor de uma só vez,
qual a proposta que a COHAB Campinas nos
faria.

Senhor Leonel, As informações requeridas foram
prestadas ao seu filho Rosano através de
atendimento telefônico, na data de 01/02/2017,
pelo funcionário Vicente Giraldelli Coordenadoria de Liquidações e Fundos.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através do telefone:
(19) 3119-9599, falar com Vicente Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos – CLFU. Atenciosamente,

01/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde; Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
25/01/2017

Anônimo

Olá boa tarde, gostaria de saber qual vai ser o
próximo sorteio?

Programa Minha
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uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e

25/01/2017

dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATÚITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal);Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
25/01/2017

CLOVIS MESSIAS DE
ALMEIDA

Olá, Gostaria de Solicitar a minha inclusão no
programa de Casas ou Apartamentos da Cohab
Campinas!

Programa Minha
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do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

25/01/2017

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

•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CI

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que

25/01/2017

QUEILI INACIO SILVA

Boa Tarde Venho por meio deste cadastro
solicitar a participação do Programa Minha Casa
Minha Voda. At. Queili Silva

moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha
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uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e

25/01/2017

dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

Boa noite! Gostaria de saber em qual programa
Habitacional, me encaixo. Eu e meu esposo
trabalhamos. Nossa renda Bruta juntos é de R$
Tânia Aparecida Gonçalves
25/01/2017
2.697,00 mensais. Conseguimos nos encaixar no
Firmino de Oliveira
Programa Minha Casa Minha Vida? Como
deveria proceder para me inscrever? Obrigada,
Att. Tânia Firmino de Oliveira.

Programa Minha
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uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e

26/01/2017

dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

Irei me casar daqui um ano, posso fazer o
cadastro na Cohab como casal? É possível fazer
cadastro caso seja solteira? Para fazer o
26/01/2017

Aline de Souza Cardoso

cadastro é necessário a presença de ambos os
interessados? Caso minha renda seja menor que
R$ 1800,00 consigo fazer o cadastro? Da
documentação é preciso apresentar os originais e
cópias?

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e

26/01/2017

dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

26/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Oi gostaria de saber se vai ter o sorteio da
segunda fase para aqueles q tem salarios ate 3
salarios?pq eu recebi um cartao da cohab valido
por 3 anos mais como eu vou ser informada ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
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Bom dia, Até o momento não há previsão de
novos sorteios. Esclarecemos que o cartão CIM –
Cadastro de Interesse em Moradia é um
comprovante do cadastro que também serve
para acompanhar a validade do mesmo. Após
seu vencimento o interessado, tem um prazo de
até 15 dias para se recadastrar. Atenciosamente,

27/01/2017

Senhor(a) Anônimo Solicitamos por gentileza que
26/01/2017

Anônimo

queria saber se no meu caso que tinha um
terreno da cohab e vendi se eu posso me

Outros

escrever de novo..

26/01/2017

Anônimo

gostaria de saber sobre os terrenas em
araraquara-sp

se identifique com nome e o endereço de onde
possuía o imóvel para que possamos passar as
informações corretas e um número de telefone.

26/01/2017

Att,
Boa tarde, Solicitamos o obséquio de verificar, se
estas terras em Araraquara/SP pertencem ao
agente financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez
Outros

que a Cohab Campinas não possui
empreendimento neste município. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600. Att,

26/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

Boa tarde!!sou deficiente auditiva e preciso
26/01/2017

Gercilene Alves Bruno

urgente de uma moradia devido minha baixa
renda não estou conseguindo pagar aluguel
como devo proceder para fazer o cadastro na
cohab?

Programa Minha
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uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e

26/01/2017

dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Fernanda! Após seu vencimento o
interessado, tem um prazo de até 15 dias para se

DATA
RESPOSTA

recadastrar. Segue a relação dos documentos
necessários para a realização da atualização do
Cadastro de Interesse em Moradia:
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Documentos
necessários (originais): Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se

Bom dia, Possuo uma carteirinha de cadastro
27/01/2017

Fernanda Zago

que vence em março. Preciso atualizar como
devo proceder?

Outros

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);

30/01/2017

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

que contenha o nº da Classificação Internacio

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

27/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá bom dia no site da Cohab é possível fazer
inscrição online?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, As inscrições para o Programa Minha
Casa Minha Vida só podem ser feitas na sede da
Cohab - Campinas, situada na Av. Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Pq Itália - 2ª a 6ª feira - das 8h às
16h. Att,

27/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

Solicito essa inscrição pois no momento pago
aluguel e preciso muito de uma moradia
27/01/2017

bruna fernanda felipe

própria,tenho sim uma renda fixa ha uns 4 anos
que trabalho no mesmo emprego,tenho filha
pequena ainda. E nos dias de hoje tudo que se
busca é um futuro e é isso que eu quero dar para
minha filha.

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

27/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Eu fiz o cadastro na cohab em 2015 e recebi este
cartão cim n.35833323851 e não tive resposta
estou morando no satélite íris 1 na invasão corro
o risco de ficar na rua com as minhas filhas meu
telefone é 1998831-1659

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia! O cartão do CIM – Cadastro de
Interesse em Moradia é um comprovante do
cadastro que também serve para acompanhar a
validade do mesmo. Após seu vencimento o
interessado, tem um prazo de até 15 dias para se
recadastrar. No momento não há previsão para
realização de novos sorteios e o atendimento só
ocorre se o grupo familiar for sorteado.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

30/01/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
27/01/2017

edicelma dos prazeres
sousa e silva

em posso me escrever em minha casa minha
vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
27/01/2017

rodrigo maximo da silva

eu qero me escrever minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

27/01/2017

NOME
Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Solicitamos por gentileza sua
identificação e o assunto, para podermos
direcionar para o departamento correto. Att,

01/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
27/01/2017

Anônimo

Olá gostaria de saber que é necessário para dar
entrada no programa

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

28/01/2017

NOME

vilma darc lacerda

SOLICITAÇÃO
boa tarde eu mora em paulinia sp no jardim
monte elegre 5 minha filha vai concorrer a uma
bolsa em paulinia e eu perdi o contrato da casa
estou necessitando urgente de uma copia desse
contrato por favor

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cópia de contrato

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se a
outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Paulinia, a Cohab Campinas possui os
seguintes empreendimentoS: - Jose Paulino
Nogueira - 1ª e 2ª fase, - Presisente Médice. Att,

01/02/2017

Venho por meio deste solicitar junto a cohab a
manutenção do terreno que lhe pertence, terreno
localizado na rua ado astolfi ao lado do número
29/01/2017

Marcelo Cordeiro

129. Terreno necessário capinagem, limpeza e
manutenção, local está com foco de dengue,
sapos e animais peçonhentos. Peço
urgentemente e emediata ação de vossa parte.

Boa tarde Marcelo, Para podermos atender sua
solicitação, pedimos a gentileza que nos informe
Outros

o endereço e bairro correto do imóvel para
encaminharmos a Coordenadoria encarregada.
Att

01/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia quero realizar a inscrição na COHAB, só
29/01/2017

JULIANO DE OLIVEIRA
GOLFETTI

que não consigo ir até a sede, como fazer? pode
escanear os documentos e enviar por e-mail
todos os dados?

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa Tarde! O cadastro só pode ser realizado
pessoalmente na sede da Cohab-Cp. Segue
abaixo a relação de documentos necessários.
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

DATA
RESPOSTA

(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

01/02/2017

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

que contenha o nº da Classificação Internacio
29/01/2017

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber quando sera o

Programa Minha

BOA TARDE! No momento não há previsão para

sorteio deste ano? Obrigada

Casa Minha Vida

realização de novos sorteios. Atenciosamente,

01/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

29/01/2017 Elizangela Cristina FINASSI

SOLICITAÇÃO

Olá fiz cadastro ja há alguns anos renovei ano
passado. Mas consultando a lista de participantes
não estou inclusa. Não entendo pois estava nas
condições do programa. Sou mãe solteira e pago
aluguel preciso mt de participar do sorteio.
Aguardo resposta.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom Tarde Elizangela! Verificamos em nosso
sistema CIM - Cadastro de Interesse a Moradia
que seu cadastro está em dia, devendo ser
recadastrado em 17/07/2017. Após seu
vencimento o interessado, tem um prazo de até
15 dias para se recadastrar. Mensalmente é
divulgada a lista de candidatos aptos a
participarem do Programa Minha Casa, Minha
Vida. Acabei de consultar e seu nome consta na
referida lista. Para você visualizar seu nome,
você deverá entrar no site da COHAB
CAMPINAS, INFORMAÇÕES DO MINHA CASA
MINHA VIDA, LISTA DE CANDIDATOS APTOS
Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F"
e digite seu nome ou o nº do seu CPF.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

01/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Venho através deste canal, me informar como
faço para fazer minha inscrição na COHAB ou
MCMV. Eu moro de favor com minha tia,

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18

necessito fazer esta inscrição. Ganho um salário
minimo, não tenho condições de financiar um
imóvel particular. Tenho amigos nesta mesma

anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

situação que eu estou, porém eles já estão
VICTOR FRANCISCATTO
29/01/2017
sorteados. Como eu faço a inscrição? eu sempre
GEBIN
vou ai pra me informar mas eu nunca consigo
sair com esta informação. Sempre me dão papel,
ou mandam eu ir na prefeitura. Como eu
REALIZO ESTA INSCRIÇÃO de verdade pra
constar meu nome no sorteio? é online? é
presencial? é com carta ? por favor me ajudem!!
Aguardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

DATA
RESPOSTA

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, construiram seis casas os modelos
das casas da Cohab aqi na rua praia da enseada,

29/01/2017

Lidia Soares Bonfim

Vl orosimbo maia. Gostaria de saver se quem foi
a responsabilidade por essas construções e de
que forma as familias que residem nelas foram
selecionadas. Pois não tivemos nenhuma noticia
a respeito dessa cosntrução, simplesmente as
casas foram erguidas e rapidamente ocupadas
por familias desconhecida. Gostaria de saber
mais a respeito destes critérios. Obrigada.

Outros

RESPOSTA
bom dia Lídia ESTAS CASAS FORAM
CONSTRUIDAS NO TERRENO DA COHAB E A
CONSTRUÇÃO EM LICITAÇÃO DA
CONSTRUTORA. TAMBÉM INFORMO QUE
FORAM CHAMADAS AS FAMÍLIAS
CADASTRADA NA COHAB COM RENDA
SUFICIENTE PARA O FINANCIAMENTO
CAIXA. APROVEITO PARA INFORMAR QUE
SEU CADASTRO ESTA INATIVO. ENTRE NO
SITE DA COHAB E VEJA A DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA ATUALIZAR A
DISPOSIÇÃO

DATA
RESPOSTA

01/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
29/01/2017

Bryan Rosa

Gostaria de informações para saber como me
inscrever para o programa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

Vou me casar em abril e estou desempregada e
30/01/2017

Miriã Rodrigues da Cruz

meu noivo também. Gostaria de saber se é
possível me inscrever no programa e como devo
proceder. Obrigada, att. Miriã Cruz

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18

30/01/2017

Anônimo

Olá boa tarde, gostaria de saber quais

anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

documentos necessários pra estar fazer fazendo
as inscrições 2017? Tenho 19 anos moro de

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

aluguel com meu filho de 1 ano e 3 meses e
moro em Campinas a 10 anos.

Outros

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Natália Cristina Souza dos Moro de aluguel, solicito essa msg para participa
30/01/2017
Santos
do concurso.

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab
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MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA
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SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
30/01/2017

mongele sartori

Boa Tarde, gostária de saber sobre oque devo
fazer para participar do programa "minha casa
minha vida". Grato.

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab
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MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

30/01/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Concurso

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Solicitamos por gentileza sua
identificação e assunto por completo, para que
possamos encaminhar sua solicitação para o
departamento encarregado. Att

01/02/2017

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

30/01/2017

Anônimo

Boa tarde, Existe alguma previsão para chamar
os aprovados no concurso? att,

Outros

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." Informamos que até o momento, foi
feita a convocação do primeiro colocado do
emprego de advogado júnior, e que ainda não
temos previsão de novas chamadas. Orientamos,
no entanto, que mantenha seu cadastro sempre
atualizado, entrando em contato conosco caso
ocorra alguma alteração nos dados informados
em sua ficha de inscrição. Atenciosamente,

01/02/2017

cohab
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MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

31/01/2017

NOME

junior alves dutrelo

SOLICITAÇÃO
Como faço para entender melhor a
regulamentação do bairro e do lote onde moro?
Tenho pouca informação dependendo da
associação de moradores, qual a medida
possivel para sair de uma ocupação irregular
para uma regular?Meu bairro é o Jardim São joão
do lado do Bairro Cidade singer, como eu faço
para ficar a par da situação do bairro onde moro

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Regularização
Fundiária

RESPOSTA
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 19-3119-9621 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab

DATA
RESPOSTA

01/02/2017

Campinas. Att

e do terreno onde moro?

Bom dia! Para que podemos direcionar a sua
solicitação, será necessário informar com mais
31/01/2017

Ana Flávia Martinenghi

Olá, bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida sobre
um imóvel de um cliente.

Outros

detalhes o assunto e os dados do seu cliente.
Precisamos do nome completo, número de

01/02/2017

contrato e Conjunto Habitacional para podermos
passar as informações corretas. Att,

31/01/2017

31/01/2017

JAILSON PEREIRA DE
MELO

Anônimo

Moradia tenho uma entrada de 10mil

Programa Minha
Casa Minha Vida

Estive aí na cohab e dei entrada na minuta a
atendente me informou que ficará pronta em 30
dias. Porém vi aqui na página de vocês que vai Minuta de Escritura
de 60 a 120 dias . Esse prazo que ela me passou
esta correto.???

BOA TARDE OBRIGADO POR ENTRAR EM
CONTATO PARA MELHOR ATENDER, FAVOR
VIR NA COHAB PARA FAZER UMA
SIMULAÇÃO PRA VOCE. SEM MAIS A
DISPOSIÇÃO
Bom dia. Para que seja confirmada a informação
da atendente, precisamos que seja informado o
nº do contrato e o nº do protocolo da solicitação
da minuta. Atenciosamente,

01/02/2017

02/02/2017

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2017 TOTAL: 165
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); Não Aceitamos CNH •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
31/01/2017

Giovanna decreci telis da
silva

ola gostaria que consultasem meus dados para
saber se posso me cadastrar obrigada

Outros

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

01/02/2017

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab
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ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);

31/01/2017

rubiana carolina de souza

solicito regularizar meu cadastro com a cohab

Regularização
Fundiária

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

01/02/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. 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 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab
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NOME
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TIPO DE
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DATA
RESPOSTA

rosinede araujo

boa tarde, Gostaria de atualizar meu endereço
para recebimento de correspondências,no
endereço abaixo. Não recebi o boleto referente
pagamento da escritura com vencimento em
12/01/17,por gentileza me enviar via e-mail
atualizado para pagamento em 02/02/17. RUA
CACILDA BECKER,201- DIC 1 CAMPINAS-SPCEP-13056332.

Outros

Ok, endereço alterado e boleto enviado.

01/02/2017

