cohab

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

MÊS:FEVEREIRO/2017 TOTAL: 159
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

01/02/2017

PRISCILA MARIS DE
SOUZA

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER QUAIS
DOCUMENTOS DEVO LEVAR PARA FAZER O
CADASTRO NO MINHA CASA, MINHA VIDA ?
ATT. PRISCILA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;

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

DATA

01/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como faço para fazer a inscrição?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom 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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

01/02/2017

•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
Boa tarde! Para podermos passar as informações
01/02/2017

Anônimo

queria ver se tem alguma coisa pensente no meu
nome prestacao de condomino .

Outros

corretas sobre sua solicitação, pedimos a
gentileza que nos encaminhe os dados corretos
do seu imóvel, incluindo nome e numero de
contrato. Att

01/02/2017

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 -

01/02/2017

Anônimo

moro em francisco morato posso fazer escrição
da minha casa minha vida em campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

01/02/2017

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
quria saber sem tem algo pedente no aprtamento
ou condominio parece que tem uma conta no
01/02/2017 margarete ferreira cardosos
mes 4 q nao foi paga mais nao tem
conhecimento dessa conta e nao tem o recibo e
nem a conta

Outros

Boa tarde Margarete, Os contratos sobre o
Programa Minha Casa Minha Vida são da Caixa
Econômica Federal, telefone direto com a CEF
no tel. 0800-7216268. Att

01/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Boa tarde!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

01/02/2017

Anônimo

Boa Tarde! Gostaria de saber ja esta aberto para
podermos atualizar o cadastro do programa
minha casa minha vida, se sim gostaria de saber
o horario de atendimento para poder atualizar
desde ja agradeço

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

01/02/2017

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

DATA

02/02/2017

NOME

Rosane Ingrid Silva
Domingos

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se consigo fazer o cadastro
pela internet ou só indo até a COHAB?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

02/02/2017

•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

DATA

02/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

cadrastro para o programa minha casa minha
vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

02/02/2017

•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

DATA

02/02/2017

NOME

fernanda santos campelo

SOLICITAÇÃO

Quero saber como que faço pra me
cadastrar,para receber um apartamento. Quero
sair do aluguel.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

02/02/2017

•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

DATA

02/02/2017

NOME

DANIELE DE CASSIA
RISSO

SOLICITAÇÃO

Bom dia Gostaria de saber sobre a minuta de
escritura da casa. Att. Daniele de C Risso

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

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 –

DATA
RESPOSTA

Parque Itália, no horário das 8:00 hs às 16:00 hs
de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá trazer esta
convocação, e XEROX dos seguintes
documentos: -Contrato do Imóvel -Certidão
ATUALIZADA de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e Casamento com averbação do óbito,
se viúvo (validade de 30 dias a partir da data de
emissão da certidão) -Carteira de Identidade do
casal -CPF – Cadastro de pessoa física do casal - 02/02/2017
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

DATA

02/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber quando será as inscrições pra
cohab, minha casa minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

02/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Precisa apresentar uma
correspondência em nome do interessado, não
necessariamente conta de água ou luz. Podendo
ser: - Uma correspondência de no mínimo 2 anos

02/02/2017

Anônimo

Eu moro de aluguel e não tenho a conta de
energia nem de água no meu nome, como eu
faço?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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. Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira
Das 8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900 
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

03/02/2017

Boa tarde Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

02/02/2017

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber como funciona e
como faz p fazer a inscrição. A pessoa que é
solteira pode fazer a inscrição ou somente quem
possui filhos ??

Programa Minha
Casa Minha Vida

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito
de segunda à sexta - feira, das 8:00 ás 16:00
horas, na sede da COHAB Campinas e é
GRATUITO.

15/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

03/02/2017

Anônimo

Quanto ao concurso público, quando vcs vão
começar a chamar, porque está demorando
muito.

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

03/02/2017

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,

03/02/2017

Anônimo

Bom dia Depois de quanto tempo uma casa
quitada da cohab, pode ser vendida para outra
pessoa?

Outros

Boa tarde! Para que possamos passar as
informações corretas, necessitamos que se
identifique e que forneça os dados do imóvel. Att

03/02/2017

DATA

03/02/2017

NOME

Fernando Rosa

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como posso estar fazendo
inscrições para coab em campinas, moro so aqui
meus pais sao falecidos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 GRATUITA, 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

03/02/2017

•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
Bom dia Sr. José Camilo! Informamos que no
momento não temos vagas para estágio na área
de arquitetura e urbanismo, pois a vaga que
03/02/2017

JOSE CAMILO CARLOS
JUNIOR

Olá, gostaria de saber se estão precisando de
estagiários para a área de arquitetura e
urbanismo. Muito obrigado.

Outros

estava disponível acabou de ser preenchida.
Caso queira, pode nos enviar seu currículo por
email para ficar em nosso banco de dados para
futuras oportunidades que possam surgir. O
endereço é: crhu@cohabcp.com.br. Qualquer
dúvida, estamos à disposição.

07/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, A CDHU é um órgão do Estado de
05/02/2017

paulo cesar da costa

prezados presciso saber se meun cpf esta
cadastrado na cdhu -pois presciso

Outros

São Paulo. A Cohab-Campinas é uma autarquia
da Prefeitura Municipal, são independentes uma
da outra. Telefone da CDHU - 19.2138.0530. Att

06/02/2017

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 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);

05/02/2017

paulo cesar da costa

presciso me cadastrar fui descadastrado o que

Programa Minha

presciso para me cadastrar

Casa Minha Vida

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;

06/02/2017

•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

DATA

05/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
gostaria de saber se a are que fica entre a gleba
b e o jardim do lago continuação pertence a
conhab ou a prefeitura? pois esto querndo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

comprar um terreno nese lugar mas me deissera
que é area verde.

05/02/2017

Anônimo

estou a muito tempo esperando por uma moradia
enquanto muitas pessoas que não precisam
foram contempladas que ao envés de estarem
morando estão alugando ou vendendo acho
muito injusto isso porque pago aluguel com muito
sacrificio gostaria muito que isso pudesse ser
mudado porque assim como eu existem varias
outras pessoas que tambem preciam de uma
moradia aguardo a resposta obrigada em meu
email r_ce_barbosa@hotmail.com.

RESPOSTA
Boa Tarde, Para informá-lo quanto à segurança
na compra, é necessário que nos forneça mais
informações. O ideal é comparecer na COHAB
pessoalmente, de segunda a sexta das 08:00 às

DATA
RESPOSTA

09/02/2017

15:00h com endereço completo, nome e
documentos do atual proprietário.
Atenciosamente

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! No momento não há previsão para
realização de novos sorteios e o atendimento só
ocorre se o grupo familiar for sorteado. As
denúncias de irregularidades dos imóveis do
Programa Minha Casa, Minha Vida devem ser
encaminhadas através do 08007216268 da Caixa
Econômica Federal. Atenciosamente,

07/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Fiz meu cadrasto 04/03/2015 um dia após eu

06/02/2017

Maria julia furla hussar

Completar 18 anos pois sempre tive necessidade
de ter uma casa, e hoje quando entrei para
atualizar meu cadrasto assim que digitei o meu
cpf apareceu uma mensagem que não tinha
cadrasto realizado com este cód, estou em

Programa Minha
Casa Minha Vida

pânico pois tenho até a filha empressa como está
dizendo que eu não tenho?

RESPOSTA
Bom dia Maria Júlia! Verificamos o CIM Cadastro de Interesse em Moradia e o CPF
informado não está cadastrado. 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
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado

DATA
RESPOSTA

07/02/2017

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 deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
Boa tarde! Solicitamos o obséquio de verificar,

06/02/2017

Luana

Bom dia, eu gostaria de me informar sobre casas
para venda, se possui alguma disponível no
bairro eldorado - piracicaba /sp. De valores e tals
. Desde já agradeço

Outros

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

06/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA, AO FINAL DO ANO PASSADO,
RECEBEMOS DA COHAB UM TERMO
PROVISÓRIO DE CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO N° 661 - QUADRA D - LOTE 010.

06/02/2017

EDERSON B. MARIN

ESTAMOS COM INTENSÃO DE EFETUAR A
VENDA DESTA CASA POR MOTIVOS
PESSOAIS PARA AQUISIÇÃO DE OUTRA EM
OUTRO LUGAR, E GOSTARÍAMOS DE SABER
SE: * HÁ ALGUM IMPEDIMENTO QUANTO A
ISSO? * SE SIM, FAVOR INFORMAR QUAIS. *
SE NÃO, QUAL PROCEDIMENTO PARA
PASSARMOS ESTE BEM PARA OUTRO
PORTADOR. NO AGUARDO DE SEUS

Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
Outros

em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9621 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas. Att

06/02/2017

COMENTÁRIOS. EDERSON B. MARIN
Gostaria de saber onde fica Parque I, do Jardim
06/02/2017

Luciana Sousa

Conceição, situado no Distrito de Sousas? Existe
algum mapa?

Outros

//

Outros

//

Estou vindo novamente por esse canal por uma
Solicitação não atendida. pelo protocolo
2017/000146 - finalizada Ana Cristina Silva
Hambruck - Coordenadoria: CADM Venho por
meio deste solicitar junto a cohab a manutenção
06/02/2017

MARCELO CORDEIRO

do terreno que lhe pertence, TERRENO
LOCALIZADO NA RUA ADO ASTOLFI AO
LADO DO NUMERO 129. PROBLEMA:
TERRENO DA COHAB COM PROLIFERAÇÃO
DO MOSQUITO DA DENGUE, ANIMAIS E
INSETOS PEÇONHENTOS. Local necessário
capinagem, limpeza e manutenção, Peço
urgentemente e imediata ação de vossa parte.

DATA

06/02/2017

NOME

Agnes Regina da silva

SOLICITAÇÃO

Gostaria de participar do minha casa minha vida
ou adquirir um imóvel com o FGTS

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

06/02/2017

•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

DATA

06/02/2017

NOME

Lidiane Rodrigues

SOLICITAÇÃO

ola, gostaria de saber como faço para financiar,
ou participar de algum programa social, quero
compra meu apartamento, queria muito aqueles
do residencial siris, mas não consegue né,
precisa fazer cadastro? ganho atualmente R$
1.200,00 apenas eu mesma, moro na cidade já

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

tem 7 anos, e tenho parte em comissão fica em
R$ 1700,00salario, será que possível?

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

06/02/2017

•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

INFORMO QUE O CONTRATO ENTRE ESSA
CIA.E EU FOI CELEBRADO EM 23 DE
SETEMBRO DE 1977, NÃO POSSUI NUMERO,

07/02/2017

ADÉLIO TAVERNARO

SOMENTE PROTOCOLO GERAL NUMERO
2615 QUANDO PROTOCOLEI O PEDIDO DE
QUITAÇÃO COM O FGTS EM 17 DE ABRIL DE
1984. REQUEIRO ATRAVÉS DO PRESENTE O
TERMO DE QUITAÇÃO PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO DA MINHA RESIDENCIA
JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS DE ITU-SP.

Boa tarde Para que possa regularizar seu imóvel,
contrato 590087, deverá providenciar a minuta de
Termo de Quitação

escritura, lavrar a escritura de venda e compra no
cartório de notas e após registrar a Escritura no
Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição.
A relação de documentos para solicitar a minuta
foi enviada para o email fornecido.
Atenciosamente,

16/02/2017

DATA

07/02/2017

NOME

ELENILSA DOS SANTOS
GOMES

SOLICITAÇÃO

Eu, Elenilsa gostaria de fazer a inscriação na
cohab, pois não tenho casa própria moro de
aluguel tenho 3 filhos separada e gostaria muito
de ter uma casa para oferecer uma vida melhor
pros meus filhos. Elenilsa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

08/02/2017

•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

DATA

08/02/2017

NOME

Vinícius Dutra Postal

SOLICITAÇÃO

Bom dia, me chamo Vinícius, gostaria de saber
como faço para me inscrever para realizar o
sonho de ter uma casa própia, moro junto com
minha esposa, porem não somo casados em
papel ainda, pago aluguel e sou o único que
trabalha em casa, e ela tem um filho de 9 anos.
Gostaria de saber como me cadastrar no minha
casa minha vida, desde já agradeço a sua
atenção, se puder me responder via e-mail
agradeço, pois estou sem celular. Obrigado e um
ótimo dia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

08/02/2017

•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

DATA

08/02/2017

NOME

EDUARDO RANCISCO
GONZAGA

SOLICITAÇÃO

Bom dia Gostaria de saber se está com
inscrições abaixo para cohab, e quais os
documentos necessários para fazer e qual olocal.
Pois hoje moro de aluguel e gostaria de ter a
casa própria fico no aguardo Eduardo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

08/02/2017

•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

08/02/2017 Cristina Fernandes de souza

Programa da Prefeitura destina verba de até R$
9 mil para reforma de casas em Campinas

Outros

Boa tarde! O Programa Reforma está previsto
para ser lançado pelo Governo Federal em abril
deste ano, e o municipio de Campinas atenderá
imoveis em áreas de regularização. Att

08/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de esta me escrevendo no programa
JOSE ELIAS DA SILVA DE minha casa minha vida para sair do aluguel e ter
08/02/2017
OLIVEIRA
minha casa propria ou se tiver algum plano que
possa ter meu perfil

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

08/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Boa tarde!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

08/02/2017

Camila Borges da Silva

Boa Tarde! Gostaria de saber quais documentos
são precisos para atualização cadastral? Mudei
de empresa e gostaria de atualizar meu cadastro.
Obrigada

Outros

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

08/02/2017

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
Caro Sr. Mauricio. Sua solicitação poderá ser
08/02/2017 Mauricio Barboza Machado

Boa Tarde Gostaria de saber o Status da
liberação Fundiria do bairro Vila Francisca em
que resido. onde o Jonas Donizette em 2013
assinou o termo de posse do bairro

atendida através do contato com a SEHAB Regularização
Fundiária

Secretaria Municipal de Habitação, mais
específicamente com a Sra. Vanderléia C.
Guedes -Coordenadora Técnica/SEHAB
Telefones: (19)3119.9626 e (19)3119.9627

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde Thais! O último sorteio no Município
de Campinas foi realizado no dia 23/02/2015. No
ano de 2016 não houve sorteio e no momento

Prezados, boa tarde! Gostaria de saber quando
se no ano passado houve algum sorteio, e se eu
THAIS CRISTIANE VIERA
08/02/2017
estou inclusa na lista para ter direito a esses
ARAUJO
sorteios. Muito obrigada. Boa tarde. Att. Thais 19
995341257

Outros

não há previsão para realização de novos
sorteios. Verificamos em nosso sistema CIM Cadastro de Interesse a Moradia que seu
cadastro está em dia, devendo ser recadastrado
até 08/05/2017. 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. 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,

09/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

08/02/2017

suane neri da silva de
oliveira

Gostaria de saber como faço pra atualizar o
cadastro porque tenho um cartão CIM e vence
dia 19/03/2017 ,tem que agendar hora e dia pra
fazer atualização ou vou direto ai na coab,posso
fazer antes da data de vencimento do cartão CIM
é porque vou ter que viaja não vou esta aqui no
mês 03/2017 ? Desde já agradeço.

Outros

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

09/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!

08/02/2017

Anônimo

Bom dia, gostaria de saber qual a data que posso
me recadastrar. Pois fiz o cadastro em 2015
janeiro. Quais os documentos levar? Andreia

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos

09/02/2017

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

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 -

09/02/2017

marinalva maria de jesus

bom dia como faço da mim escrever na minha
casa minha vida. moro a 14 anos em campinas
estou doente e desempregada sou do norte de
minas e nessecito de uma casa urgente.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

09/02/2017

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
Bom dia Sr. Danilo, A Coordenadoria de
Recursos Humanos está à disposição para

09/02/2017

DANILO SODRÉ MOITAL
MARQUES

Gostaria de falar com RH ou com qualquer
departamento que é responsável pelo concurso
publico que foi realizado pela empresa IGECS.
Obrigado.

Outros

esclarecer quaisquer dúvidas referente aos
concursos públicos realizados, através dos
telefones (19) 3119-9551 ou (19) 3119-9548,
email: crhu@cohabcp.com.br ou mesmo através
deste canal de comunicação, onde o senhor pode
colocar seu questionamento para ser respondido.
Atenciosamente,

10/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Um benefício não é vinculado ao
outro. Para fazer o cadastro é necessário

09/02/2017

vivian cristina de carvalho
leite dutra da silva

tenho o cadastro unico do bolsa familia onde fui
orientda q serve inclusive pra programas
habitacionais queo saber como funciona e como
faço pra me inscrever

Programa Minha
Casa Minha Vida

apresentar os abaixo e aguardar quando houver
um sorteio. 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
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se

09/02/2017

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

casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Você pode fazer sua inscrição de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 -

09/02/2017

lucimara virgilio

ola bom dia .não tenho cadastro par conseguir a
casa própria . quero saber onde devo ir,devo
procurar perto do meu endereço ? horário e
documentos necessários. hoje estou
desempregada e não estou conseguindo pagar
aluguel. obrigada

Programa Minha
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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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

09/02/2017

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

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 -

09/02/2017

Leticia de paula

Boa Tarde Por favor gostaria de estar uma
informação sobre os loteamentos como faço para
adquirir, a minha renda é de 1174,00

Programa Minha
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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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

10/02/2017

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
Boa tarde Adriana No momento temos casas na
Olá Boa tarde. Gostaria de saber informações de
casas e apartamentos que está disponivel para
09/02/2017 Adriana Silva do Nascimento
compra e tambem os lançamentos . Grata.
Adriana.

região do Campo Grande (Colina das Nascentes)
Programa Minha
Casa Minha Vida

porém necessita de um valor em dinheiro para
entrada (+ ou - 30.000,00), nao podendo utilizar
FGTS. Estamos a disposição para maiores
informações

15/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Deverá ser resolvida essa questão com
o comprador do imóvel. Se ele exigir um imóvel
com escritura, primeiramente irá providenciar a
Escritura da Cohab para sua cliente, para depois
transferir o imóvel para ele. Ou poderá optar por
uma Escritura de Venda e Compra com Cessão,
onde a sua cliente será a anuente no documento.
Porém neste caso irá pagar uma escritura com 2
atos. Atenciosamente,

13/02/2017

Programa Minha
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Bom dia Denise, Até o momento, o beneficiado
não poderá ter restrição junto aos órgãos
públicos, como: Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil ou Receita Federal. Atenciosamente,

13/02/2017

Boa tarde. Sou advogado e tenho uma cliente
que tem uma casa adquirida da COHAB, aqui em
Americana SP., no bairro Antônio Zanaga, ela já

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

João Duarte

Denise Helena de Melo

Anônimo

recebeu a quitação em 2016, apesar já estar
quitada há alguns anos. Ocorre que essa cliente
vendeu esse imóvel e gostaria de saber se é
necessário fazer uma escritura no nome dela
primeiro para somente depois transferir para
quem já comprou, ou se pode transferir
(escritura) diretamente para a pessoa que possui
a unidade hoje. grato pela atenção.

Queria saber é necessário ter nome limpo?

Boa noite

Minuta de Escritura

Bom dia, Solicitamos por gentileza mais
informações a respeito do seu contrato.
Precisamos de numero do contrato e nome para
podermos localizar e passar as informações
corretas. Att

10/02/2017

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 -

Gostaria participar do sorteio destes
09/02/2017

Valéria Cristina Targino
Balieiro

apartamentos serão construídos no Dic. Ja tenho
cadastro.Hj minha renda é 1.800...pois esposo
está desempregado. De que maneira posso
tentar.Agradecida. Valéria

Outros

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

10/02/2017

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

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 -

Bom dia!! saiu no facebook uma informação de
apartamentos que serão alnçados proximo ao dic
10/02/2017 patricia helena paiva siklva 5,mas eu não encontrei essa informação aqui no
site isso é veridico? se for gostaria de mais
informaçoes meu filho tem interesse!!grato!

Outros

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

10/02/2017

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

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 -

10/02/2017

Anônimo

Como faço para me escrever no programa minha
casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

10/02/2017

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

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 -

ola , gostaria de saber de vocês , se ah
possibilidades de eu me cadastrar no programa

10/02/2017

Cleverson Abraao tomaz
modesto

habitacional , pois minha noiva e eu pretendemos
nos casar , e nós vemos dificuldade de nos
mantermos , pagando aluguel exorbitante , e o
programa habitacional seria de grande valia para
nós .eu moro com meus pais e mais 6 irmãos , e
ela com a mãe e mais 4 irmãos pagando aluguel ,
e gostariamos de receber essa oportunidade .
desde já agradeço a atenção de vocês. att
cleverson

Programa Minha
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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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

10/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

BOM DIA! NECESSITO DE UM IMÓVEL PARA
MORAR, PORQUE HOJE TENHO UM FILHO
PARA CRIAR, NÃO TENHO CONDIÇÕES
FINANCEIRAS PARA PAGAR UM ALUGUEL.
JÁ FUI EM VÁRIOS LOTEAMENTOS MAS AS
ANA PAULA LUCAS DOS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO NÃO DAVA
10/02/2017
PARA UM ORÇAMENTO FINANCEIRO. MEU
SANTOS
SONHO É TER UM LUGAR MEU PARA MORAR

Programa Minha
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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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

SEM PRECISAR DEPENDER DE NINGUÉM.
QUERO PODER TER ESTA OPORTUNIDADE

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

DE CONSEGUIR UM LUGAR PARA MORAR!!
ATENCIOSAMENTE. ANA PAULA SANTOS

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou

10/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

BOA TARDE! VENHO ATRAVÉS DESSE
CADASTRAMENTO PODE ME CADASTRAR

10/02/2017

ANA PAULA LUCAS DOS
SANTOS

NO IMÓVEL MINHA CASA MINHA VIDA. ONDE
POSSO TER A OPORTUNIDADE DE PODE
CONSEGUIR DAR UM FUTURO MELHOR
PARA MEU FILHO. JÁ TENTEI PROCURAR
VÁRIOS LOTEAMENTOS MAS NÃO
CONSEGUI, POR MOTIVO DE SER MUITO
ALTA A ENTRADA E AS PARCELAS NÃO
TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO

Programa Minha
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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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

10/02/2017

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

TENHO CONDIÇÕES DE PAGAR UM
ALUGUEL. QUERO PODER TER ESSA

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou

OPORTUNIDADE ONDE POSSO TER UM
SONHO REALIZADO E CONQUISTA.
ATENCIOSAMENTE. ANA PAULA SANTOS

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

Se eu tenho uma casa e ainda pago a taxa para
10/02/2017

Anônimo

cohab, no caso de colocar a casa para aluguel no
valor de 1.200, o que acontece se a fiscalização
da cohab investigar?

Outros

Boa tarde, Para podermos passar as informações
corretas, necessitamos a identificação do
imóvel.( contrato, nome e bairro) Att

10/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

na cohab e gostaria de saber porque meu nome
não aparece nas listas de candidatos aptos a
participar do programa em 2017 e na lista de
consulta de beneficiario do programa. fiz o
cadastro em 08/07/2015. obrigada

FIZ CADASTRO NA COHAB VARIAS VEZES
INCLUSIVE ANO PASSADO ,GOSTARIA DE
SABER PORQUE NAO ESTOU INCLUIDO NA
LISTA PARA NOVO SORTEIO.POIS AINDA
10/02/2017

SANDRO RINALDI

NAO POSSUO , MORO NA CIDADE DESDE
QUE NASCI E ATE AGORA NAO
CONSEGUI.QUERO TER O DIREITO DE

DATA
RESPOSTA

Bom dia Rosemeire, Verificamos que você fez
seu cadastro em 08/07/2015. O seu nome e CPF

boa tarde, moro com minha irmã e fiz inscrição
10/02/2017 Rosemeire Aparecida Silva

RESPOSTA

Programa Minha
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PARTICIPAR DESSE NOVO SORTEIO DE
2017.OBRIGADO.

constam na pagina 155 da lista de candidatos
aptos a participar do Programa Minha Casa,
Minha Vida faixa I -(renda até R$ 1.800)
Orientamos para que você observe a data de
validade de seu cadastro, pois após o seu
vencimento terá um prazo de até 15 dias para
recadastrar. Atenciosamente,

13/02/2017

Bom dia Sandro, Verificamos que você fez
cadastro em 28/12/2006 e recadastrou em
25/06/2015. Na época a renda declarada foi de
R$ 4.283,00, por esse motivo seu nome não
consta na lista de aptos a participar do programa
Minha Casa, Minha Vida faixa I (renda até R$
1.800,00). Renda superior será considerada para

13/02/2017

outros empreendimentos habitacionais (quando
houver). Atenciosamente,
Boa tarde Foi anunciado o início da construção
de 740 novos apartamentos para a Faixa 1,5 do
Programa Minha Casa Minha Vida (renda familiar
de R$ 1,8 mil a R$ 2,6 mil). Os imóveis serão

10/02/2017

Anônimo

Boa tarde. Eu gostaria de saber a respeito da
fase q vai iniciar na regiao dos dics em campinas
eu me inscrevi,mais como eu fico sabendo vai
ser sorteio?ou nao?eu preciso ir ate a cohab?

construídos na região do DIC 5 com apoio da
Caixa Econômica Federal. Os apartamentos
terão cerca de 49 m2 e a previsão inicial de
Programa Minha
Casa Minha Vida

entrega dessas unidades é até o final de 2018.
As unidades serão destinadas para os
interessados já cadastrados na CohabCampinas, respeitando a renda familiar da Faixa
1,5. Para selecionar a empresa que ficará
responsável pela construção, a prefeitura fará um
chamamento público e, em seguida, as
selecionadas passarão por um processo de
qualificação junto à Caixa Econômica Federal.

15/02/2017

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 -

Boa tarde! Sou deficiente físico, gostaria de saber
se existe algum beneficio para que eu possa
estar me candidatando a uma inscrição para
consegui uma casa, Sou casado, tenho duas
filhas menores uma de 10 anos e outra de 06
10/02/2017 robson da conceicao torres
anos moro de aluguel, no momento estou
recebendo auxilio doença pelo inss pois sofri um
acidente de trabalho que me deixou com
sequelas definitivas no braço direito cid s42,3.

Outros

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

grato!

•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

11/02/2017

dayana gonçalves da silva

boa tarde quero conseguir uma casa no dic 5
com dois dormitórios e quero saber se consigo
porque meu marudo tem um apartamento da
caixa econômica federal.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Dayana Tendo em vista seu esposo já
possuir imóvel, só poderia adquirir outro à vista.
Qualquer dúvida estou a disposição Marcia

15/02/2017

DATA

11/02/2017

12/02/2017

NOME

ISABELA OLIVEIRA DA
ROCHA

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Estou na lista para participar do sorteio gostaria
de saber quando sera o sorteio pois não localizo
informações referente a isso.

duvida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! O último sorteio do Programa Minha
Casa, Minha vida ocorreu em fevereiro de 2015.
Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios. O cadastro deve ser mantido

14/02/2017

atualizado conforme data de validade que consta
no cartão CIM. Atenciosamente

Outros

Bom dia Solicitamos por gentileza que se
identifique para que possamos passar as
informaçoes corretas e esclarecer suas dúvidas.
Nome, contrato.... Att
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. Você pode fazer sua inscrição de

14/02/2017

segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 -

12/02/2017

IVONEIDE CRUZ DE
LACERDA

BOA TARDE! MORO EM CAMPINAS HÁ 5
ANOS E GOSTARIA DE SABER QUAIS
DOCUMENTOS, ALEM DE CONTRA DE ÁGUA
E LUZ, PODEM SER USADOS PARA
COMPROVAR QUE MORO AQUI HA TODO
ESSE TEMPO?

Pq. Itália - próximo ao Hospital Mario Gatti. A
Inscrição é GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
Programa Minha
Casa Minha Vida

•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

14/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

ola eu tenho 18 anos e eu gostaria de me
inscrever no projeto minha casa minha vida eu
estou desempregado no momento eu irei servir o
Lucas Guilherme dos Santos
12/02/2017
quartel e estou a procura de um imovel e gostaria
Ramos
de saber quais os procedimentos que devo tomar
para o minha casa minha vida desde ja agradeco
a atencao. boa noite!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,

DATA
RESPOSTA

telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. 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
14/02/2017
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) 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; •Certi

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

12/02/2017

Esmael Da silva Oliveira

Bom dia Me informaram que eu posso atualizar
meus dados através de e-mail pois eu fiz o
cadastro com vocês mas nunca consegui
participar de nenhum sorteio e agora através do
site descobri que estou na lista de que estão
aguardando atualizações dos meus dados por
favor se tiver como me informe por gentileza o email. Desde já Agradeço Esmael oliveira

Outros

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

14/02/2017

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

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 -

12/02/2017

Alexandre carvalho isaias
nunes

Queria fazer o cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

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 -

GOSTARIA DE INFOPRMAÇÕES SOBRE
CADASTRO PARA MINHA CASA MINHA VIDA.
13/02/2017 Joseane Alves de Azevedo SOU MÃO SOLTEIRA E MORO DE FAVOR NA
CASA DOS MEUS PAIS. PRECISO SABER
COMO PROCEDER PARA ME CADASTRAR.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

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 -

13/02/2017

Cleverson Abraao tomaz
modesto

gostaria de sabe , que se mesmo ainda não
estando casado no papel ,posso me cadastrar no
programa habitacional, se sim quais documentos
preciso eu levar ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

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 -

13/02/2017

Beatriz Cristina da Silva

Gostaria de saber uma vez ja fiz inscrição mais
quando fui para levar os documentos eles me
pediram um comprovante de residência para
comprovar 3 anos de moradia em campinas mais
eu não tinha ainda as regras são as mesmas
como possoa estar fazendo um novo cadataro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

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 -

14/02/2017

Anônimo

queria saber quais documentos eu preciso pra se
cadastrar no programa minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

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 -

14/02/2017

Antonio Rodrigues dos
Santos Filho

Gostaria de saber como faço inscrição para o
programa Habitacional da COHAB.

Outros

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

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 -

14/02/2017 sirlene raiane silva da rocha

gostaria de saber como posso fazer para
participar do sorteio da cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

14/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

14/02/2017

iolanda cardoso da silva

ola boa tarde, gostaria de saber como faço para
me cadastrar no programa minha casa min ha
vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

14/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

14/02/2017

Anônimo

olá, tudo bem ??? Quais os documentos que
preciso para fazer cadastro na Cohab para
moradia? E consigo fazer cadastro mesmo com
restrição no nome ?

Outros

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

14/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Manoel, Conforme determinação da
Diretoria desta Companhia e de acordo com a Lei

14/02/2017

Manoel Neves Gomes

Boa tarde sou filha do Sr.Manoel Neves
Gomes,gostaria de saber qual seria o valor pra
quitação das casas populares,se de preferencia
gostaria que me passasem por e-mail Fico
aguardando Grata Valéria Neves Gomes Souza

Outros

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. Assim, por tratar-se de
informação financeira, solicitamos encaminhar
cópia de seu RG e CPF através do e-mail:
flavia@cohabcp.com.br, em caso da
impossibilidade de envio dos documentos no
referido e-mail, só poderemos fornecer estas
informações com o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no horário das 08h às 15h,

16/02/2017

Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos . Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através do
telefone: (19) 3119-9601, falar com Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,
15/02/2017

Anônimo

Bom dia, gostaria de saber quando será o
próximo sorteio..obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Mantenha seu cadastro atualizado
para poder participar do próximo sorteio. Ainda
não temos data prevista.

15/02/2017

DATA

15/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se tem como fazer meu
cadastro da cohab ela internet?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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 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
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;

DATA
RESPOSTA

15/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Daniela! A apresentação do
comprovante de endereço atual e de dois anos
atrás, não pode ser substituída por nenhum tipo
de declaração. Segue a relação dos documentos

15/02/2017

DANIELA DOS SANTOS
RIBEIRO

GOSTARIA DE SABER COMO FACO O
CADASTRO .NAO TENHO CONTA NO MEU
NOME ,FICHA DE POSTO DE SAUDE SERVE
OU MATRICULA DE ESCOLA?

Programa Minha
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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

16/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

eu quero muito ganha uma casa ou um

15/02/2017

Sheila Gabrieli Isaias

apartamento, porque moro de favor com a minha
sogra e eu e meu namorado nos queremos
crescer na vida, por isso estou me cadastrando
na cohab pra ver se conseguimos ganha o nosso
proprio imovel. É só ele que trabalha e não ganha
nem muito e nem tao pouco agente estavamos
querendo entra em um aluguel mas vi esse sait

Outros

RESPOSTA
Bom dia. Para participar dos programas
habitacionais do Município de Campinas, é
necessário o cadastro do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia. O atendimento só ocorre
se o grupo familiar for sorteado. 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

da cohab e estou me escrevendo pra ve se
agente consegue ganha um lugarzinho que seja

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

só nosso.. obrigado pela comprienção..

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

DATA
RESPOSTA

16/02/2017

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos

dependentes habitacionais) se estiver trabalh
Boa tarde Paula Os apartamentos reintegrados

15/02/2017

Paula maraldi

Boa tarde!!! Gostaria de saber se posso comprar
algum apartamento que foi tomado por
inadimplencia ou por algum outro motivo.E arcar
com as prestações restantes. Desde ja agradeço.

Outros

na posse da Cohab são oferecidos para famílias
cadastradas no CIM (cadastro de interesse em
Moradia).Informamos que após o imóvel ser
desocupado, é avaliado pela nossa área técnica,
e sobre este valor é preciso dispor de 35% de
entrada e o restante será parcelado. Qualquer
dúvida estou à disposição Marcia

15/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia, O cadastro é contínuo, ou seja, é feito
durante o ano todo. Documentos necessários
(originais): Apresentar duas correspondências em

DATA
RESPOSTA

nome do interessado. Sendo: - Uma

16/02/2017

Anônimo

Gostaria de saber se esta tendo cadastro para
pessoas que mora em zona de risco

Outros

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

20/02/2017

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
Boa tarde, Quando há um sorteio, todos que
Bom dia Por favor qual é o meu número na lista
16/02/2017

Anônimo

de espera . Quando o nome fica na lista de
reserva no próximo sorteio Tem

Outros

estão inscritos aptos participam do mesmo,
sorteia-se os titulares e após os suplentes (lista
de espera), portanto, não há uma ordem de
inscrição. Por se tratar de solicitação anônima,
não há possibilidades de informar dados de seu
cadastro. Atenciosamente,

17/02/2017

DATA

16/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia Por favor qual é o meu número na lista
de espera. Quando o nome fica na lista de
reserva no próximo sorteio vai para o sorteio
novamente. Silvia mario M Meu nome Silvia
Mario

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Silvia, Quando há um sorteio de um
determinado empreendimento, faz-se o sorteio
dos titulares e em seguida dos suplentes - lista
Outros

de espera. Estes, serão convocados apenas
quando houver algum impedimento dos titulares.
Salientamos, ainda, que cada empreendimento
tem a sua própria lista de espera. O que não
impede os suplentes de participar de outros
sorteios, quando houver. Atenciosamente,

20/02/2017

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

16/02/2017

Beatriz da silva soares

Bom dia gostaria de saber como faço a inscrição
pra uma casa pra mim do que eu preciso e se eu
posso fazer????

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

17/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia, me inscrevi em 2oo8 e até ano passado
meu cadastro estava aí no sistema, agora
16/02/2017 Geraldo Edvonaldo Dantas consultei e não o encontrei, o que fazer? Tenho
interesse por moradia. Meu CPF 55490166304 e
telefone 11958198195

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
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RESPOSTA
Bom Tarde! Verificamos o CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia e não localizamos nenhum
cadastro em nome Geraldo Edvonaldo Dantos.
Segue a relação dos documentos necessários
para a realização do Cadastro de Interesse em
Moradia: CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em
nome do interessado sendo uma do mês atual e
a outra de dois anos atrás. CPF (do casal); RG
(do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento

DATA
RESPOSTA

17/02/2017

(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

16/02/2017

Anônimo

TURTURT

Programa Minha
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casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
Bom dia Peço a gentileza que se identifique
17/02/2017
melhor para podermos passar as informações
corretas. Att

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Bruna, Acredito que você quer
informações sobre o recadastramento,
verificamos que seu cadastro tem validade até

DATA
RESPOSTA

18/05/2017, portanto, você precisará comparecer

GOSTARIA DE SABER COMO E FEITO O
16/02/2017

BRUNA SANTOS
OLIVEIRA

PROCESSO DE REMATRICULA, E TAMBEM O
DE SORTEIO QUAIS SÃO OS
PROCEDIMENTOS?

Programa Minha
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á Cohab no mês de maio de 2017 com os
documentos abaixo para recadastramento:
ocumentos necessários (originais): 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 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;

20/02/2017

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

16/02/2017

Tifanny Juliana Cristino
Peron

Bom dia, gostaria de informações sobre o
empreendimento que irá sair na região do dic 5.
Eu sou cadastrada na COHAB e moro no Dic 6 e
gostaria de saber se terá alguma lista para quem
tem interesse na região ou se quem mora lá terá
prioridades. Aguardo um retorno

Programa Minha
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//

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Para podermos para as informações
16/02/2017

16/02/2017

Anônimo

Daiane Oliveira Maciel

Apos o termino do financiamento qual é o
procedimento, o que eu preciso fazer?

Gostaria de informações pois meu marido tem
renda de 2.800 no caso não posso participar de
nenhum programa habitacional ?

Termo de Quitação

Programa Minha
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corretas, necessitamos que nos forneça o
numero do seu contrato e em nome de quem
está. Solicitamos também que nos forneça um
telefone para entrarmos em contato. Att
Boa tarde Daiane, Apenas para o Programa
Minha Casa Minha Vida a renda máxima familiar
é de até R$ 1.800,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais (quando houver). Atenciosamente,

17/02/2017

17/02/2017

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

16/02/2017

Leticia Diniz de Oliveira

Boa tarde boa tarde gostaria de saber quando
que vai começar a fazer inscrições para aptos em
campinas.. grata Leticia

Programa Minha
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mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

17/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

16/02/2017

Anônimo

ola gostaria de saber se esta fazendo inscrição
para coahb

Outros

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/02/2017

rogers lima de siqueira

nao tenho nem um imovel

Programa Minha
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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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Patrícia! A contratação de estagiários
pela Cohab Campinas é feita por intermédio do
CIEE, que após solicitação da empresa, abre a
vaga e seleciona os candidatos para encaminhar

17/02/2017

Boa tarde! Sou estudante do 2 º Ano da
Faculdade de Serviço Social da Puc Campinas, e
estou a procura de estagio voluntario. Por favor!
Patricia Hedra de Oliveira
me informe o contato para que eu possa enviar
um curriculo para avaliação ou site para cadastro.
desde já grata

Outros

para o processo seletivo. Desse modo, o
candidato deverá fazer seu cadastro no CIEE e
depois candidatar-se à vaga em aberto. O
processo de contratação de estagiários está
detalhado em nossa página na internet, na aba
Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html Caso preferir, poderá enviar o

17/02/2017

currículo diretamente à Coordenadoria de
Recursos Humanos, através do email
crhu@cohabcp.com.br, onde permanecerá em
nossos arquivos aguardando a abertura de vaga.
Informamos também, que no momento não
estamos com nenhuma vaga de estágio aberta e
que todos os contratos de estágio ativos são
remunerados. Atenciosamente,

GOSTARIA DE SABER SE TEM NOVOS
EMPREENDIMENTO NA REGIAO DO OURO
17/02/2017

KATIA CRISTINA
FERNANDES

VERDE, FIQUEI SABENDO QUE TEM UM PRA
ENTREGA NO FINAL 2018, GOSTARIA MUITO
DE PARTICIPAR, POIS JA TENHO CADASTRO
DESDE 2002.

Outros

//

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/02/2017

Anônimo

a cohab esta com inscrições abertas?
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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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/02/2017

Isabela Taís Matias

Gostaria de fazer minha inscrição

Outros

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/02/2017

jessica monteiro

ola tudo bem ? gostaria de saber se estão
abertas as inscrições do minha casa e minha vida
e quais sao os documentos necessarios.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/02/2017

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber como me inscrevo
na Cohab?! Desde já agradeço att, Camyla
Guedes

Outros

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/02/2017

Maria caroline de Oliveira
colaço

Gostaria de fazer a inscrição para o minha casa
minha vida por favor!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/02/2017

•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
Bom dia! Denúncia pode ser feita por aqui

17/02/2017

Anônimo

Boa noite.. Como faço para fazer uma denúncia?

Programa Minha
Casa Minha Vida

mesmo, mas para assuntos relacionados a
Cohab-Campinas. Se for denúncia sobre o
Programa Minha Casa Minha Vida, dos
empreendimentos, seria diretamente na Caixa
Econômica Federal através do tel. 0800.7216268.
Att

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

18/02/2017

Daniela Carlos Augusto

Bom dia Gostaria de saber quais os documentos
para inscrição da casa própria

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/02/2017

•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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Carlos Augusto, As informações
requeridas foram prestadas a Senhora Iracema

18/02/2017

CARLOS AUGUSTO
LUVIZARO

QUITAMOS NOSSA CASA EM SETEMBRO DE
2009. SOLICITEI A MINUTA PRA FAZER A
ESCRITURA DO IMÓVEL, MAS ELA NÃO
CHEGOU. GOSTARIA DE INFORMAÇÕES
SOBRE COMO FAÇO PARA RECEBER A
MINUTA. OBRIGADA

Minuta de Escritura

sua esposa, através de atendimento telefônico
pelo funcionário Vicente Giraldelli, bem como foi
orientado referente aos procedimentos que serão
realizados visando verificar à situação financeira
e documental do contrato em referência. Assim,
após a finalização desses procedimentos,
enviaremos para o endereço do imóvel,
esclarecimentos pormenorizados. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9599, falar com Vicente Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
Atenciosamente,

06/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

18/02/2017

Isabel Vildene Gomes de
Oliveira Alves

Gostaria de saber como faço pra participar do
programar minha casa minha vida. Quero
participa

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/02/2017

•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
Boa tarde Para adquirir um imovel da Cohab, é
Gostaria de saber mudou mesmo o sistema de
comprar algum imóvel pela Cohab? Tenho
18/02/2017

denis pereira

enteresse em comprar imóveis e queria saber se
vcs tem algum a venda? Meu nome é Denis
Pereira e meu telefone é : (19) 98915-6188 OU
(19)99302-6154. AGUARDO UM RETORNO.
MUITO OBRIGADO

primeiramente necessário fazer o cadastro.
Verifique no nosso site a relação de documentos.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Com relação a imóveis reintegrados na posse por
falta de pagamento, são avaliados pela área
técnica da cohab e após comercializado para
quem já tem o cadastro e se encaixa no perfil
necessário para aquisição do mesmo. Qualquer
duvida, estamos a disposição

06/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

Olá, gostaria de fazer o recadastramento para
18/02/2017

magaly aparecida delima

participar do sorteio de 2017. pode ser on-line ou
tenho que ir pessoalmente. quais documentos
preciso levar que dia e hora posso ir? desde ja
muito obrigado. atenciosamente; Magaly

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

21/02/2017

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
Bom dia! No momento não há previsão de

18/02/2017

Anônimo

Qual a data do próximo sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Mas, quando houver, participarão os
cadastrados no CIM - Cadastro de Interessa a
Moradia com renda familiar de até R$ 1800,00.
Renda superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
Atenciosamente,

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

19/02/2017

Giselle Silva Fonseca

Eu tenho cadastro na cohab e o meu cartão está
com o vencimento até o mês 03/2017, gostaria
de saber é e preciso fazer um novo cadastro? Se
sim como devemos fazer e qual a documentação
necessária. No aguardo

Outros

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

20/02/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/02/2017 marcela paulino dos santos

Bom dia qual os procedimentos para para minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/02/2017

•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
Bom dia! No momento não há previsão para
realização de sorteio. O último sorteio realizado
20/02/2017

franciele rosa de araujo

queria saber quando sera outro sorteio ? ou se
eu fui sorteada ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

no município de Campinas foi em Fevereiro de
2015, você não foi sorteada. O cadastro deve ser
mantido atualizado conforme data de validade
que consta no cartão CIM entregue quando da
realização do recadastramento. Atenciosamente,

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Sou advogado na cidade de Amparo e
fiz um inventário de uma casa no Jardim
Camandocaia. O imóvel ainda não possui

20/02/2017

Marcos Ricardo Silva
Tenreiro Caliman

matrícula, fui informado pelo Cartório de Registro
de Imóveis que devo encaminhar o formal de
partilha à COHAB, que emitirá nova escritura já
em nome dos herdeiros do imóvel. Como é
realizado esse procedimento? Posso encaminhar
via correios, ou atendimento presencial? Grato
Ricardo Tenreiro Advocacia OAB/SP 2936.128
19-9.9774-2174 ricardo@tenreiro.adv.br

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se ao
Outros

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

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! O desemprego não é motivo para não
participar de programas habitacionais. Para
participar de todos programas habitacionais

20/02/2017

Anônimo

Boa tarde, Gostaria de entender melhor sobre o
programa da cohab, na verdade a minha duvida é
se a cohab e o minha casa minha vida são os
mesmo programas? E se é possível realizar
cadastro estando sem emprego? Agradeço
desde já.

Programa Minha
Casa Minha Vida

disponíveis no Município de Campinas (Minha
Casa Minha Vida e outros programas
habitacionais quando houver)é necessário o
cadastro do CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia. O interessado deve seguir as
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências /
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

21/02/2017

(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
Bom dia! Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento no município de
Campinas e nem previsão para realização de

Boa tarde Gostaria de saber quais são os
20/02/2017

Anônimo

Empreendimentos que vão ser Feitos, e quando
vai ser a Próxima chamada para Sorteios do
MCMV, Neste Ano de 2017.

Programa Minha
Casa Minha Vida

novos sorteios. sem a informação do nº do seu
CPF, não foi possível verificar a situação do seu
cadastro. Esclarecemos que é necessário manter
seu cadastro atualizado para ser possível o
interessado participar dos sorteios quando
houver. Atenciosamente

07/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

21/02/2017

alexandre

quais documentos necessarios para atualizar o
cartão CIM

Outros

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

21/02/2017

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
Bom dia Sra. Jéssica, A Cohab possui
atualmente o Concurso Público 01/2016 com

21/02/2017

JESSICA APARECIDA DA
SILVA

BOM DIA!! QUANDO SERA ABERTA A
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PUBLICO NA
COHAB? GRATA, JÉSSICA

Outros

validade até 23/05/2018 para empregos que não
exigiam prova prática e até 20/06/2018 para
empregos que exigiam prova prática. Estes
prazos ainda podem ser prorrogados por mais 2
anos, de acordo com o edital do concurso. Desse
modo, até o momento não há previsão de
abertura de novos concursos.

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá

21/02/2017

Anônimo

Sobre terreno unbanizados

Programa Minha
Casa Minha Vida

acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. Atualmente
não há nenhum programa habitacional em
andamento no município de Campinas. O
interessado deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários
(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / comprovantes de endereço
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,

07/03/2017

nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos d

DATA

21/02/2017

NOME

Marcia Regina Alves dos
Santos Filippi

SOLICITAÇÃO

Gostaria de fazer inscriçao

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondência do ano de 2015 e outra do ano
de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

DATA
RESPOSTA

21/02/2017

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 co

DATA

21/02/2017

NOME

Cristiane Silva Pinto
Nascimento

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Como faço para me inscrever para
programa habitacional em Campinas. Hoje moro
pagando aluguel e gostaria de me inscrever.
Grata pela atenção. Cristiane (19) 97124-9580

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondência do ano de 2015 e outra do ano
de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

DATA
RESPOSTA

21/02/2017

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 co

Bom dia, Gostaria de saber quando estará
21/02/2017

Anônimo

disponível os documentos para regularização das
casas no Conjunto Habitacional Parque Itajaí IV ?
Desde já agradeço atenção

Outros

Boa tarde Não temos data definida. Esta em
processo no Cartório de Registro de Imóveis.
Atenciosamente,

22/02/2017

DATA

21/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Informacoes sobre como realizar inscricao na
cohab...

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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 GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondência do ano de 2015 e outra do ano
de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

DATA
RESPOSTA

21/02/2017

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 co

DATA

21/02/2017

NOME

Alenilson Venancio Dias

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde. Estou comprando um apartamento no
DIC VI e gostaria de saber como está a situação
do documento do imóvel, em relação a escritura
e demais documentações, e o procedimento a
serem feitos para regularizar. Em janeiro de
2010, o imóvel foi adquirido por uma cessão de Minuta de Escritura
direitos sobre o imóvel. Apartamento fica
localizado na rua Lucilda Moreira de Souza, nº72,

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 –

DATA
RESPOSTA

Parque Itália, no horário das 8:00 hs às 16:00 hs
de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá trazer esta
convocação, e XEROX dos seguintes
documentos: -Contrato do Imóvel -Certidão
ATUALIZADA de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e Casamento com averbação do óbito,
se viúvo (validade de 30 dias a partir da data de
emissão da certidão) -Carteira de Identidade do
casal -CPF – Cadastro de pessoa física do casal - 22/02/2017
Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta nome, rua, número, quadra e lote -Certidão

Bloco A, apto. 42, CEP 13054-610, DIC VI,
Campinas/SP Contrato nº 1390256 da Cohab

Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ) -Se

Obrigado!

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

DATA

21/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

boa tarde gostaria de saber o que e preciso para
se inscrever

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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 GRATUÍTA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação. •CPF (do casal);
•RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que moram
no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondência do ano de 2015 e outra do ano
de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

DATA
RESPOSTA

21/02/2017

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 co

21/02/2017

Anônimo

Boa tarde,como proceder para adquirir a
MINUTA DO IMOVEL,sendo que meu Pai é
falecido,e o imóvel estava no nome dele,imóvel
este que foi entregue em 1970.

Minuta de Escritura

Boa tarde! Para podermos passar as informaçoes
corretas, necessitamos que nos forneça os dados
do contrato do seu pai, como numero do contrato
e nome completo dele. Att

21/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sr. Ademilson, Conforme entendimentos
telefônicos mantidos com o Senhor, em
22/02/2017, pelo funcionário Vicente Giraldelli, foi

21/02/2017

Ademilson Paulo Moreira
cezar

Olá,então meu Pai é falecido desde 1983,e nosso
imovel foi finalizado ou seja deu por
terminado,não sendo mais preciso pagar,só que Minuta de Escritura
queremos a MINUTA DO IMÓVEL,como
proceder.

orientado que o contrato em referência está apto
para feitura da minuta de escritura, sendo assim,
enviaremos no e-mail: ademilson01@uol.com.br
as informações pertinentes. Em caso de dúvidas,
por gentileza, entrar em contato através dos
telefones:(19) 3119-9599, falar com Vicente
Giraldelli - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos - CLFU. Atenciosamente,

07/03/2017

Olá,estou na duvida do numero do contrato da

21/02/2017

Ademilson Paulo Moreira
cezar

minha casa por isso enviei dois emails ok,então
sobre a MINUTA DO IMOVEL,meu Pai é falecido
desde 1983,e finalizamos o contrata,não
pagamos mais,então estamos querendo A
MINUTA,como procedemos,abraços

Senhor Ademilson, As informações solicitados
Minuta de Escritura

foram respondidas na SIC nº 2017-000289 em
07/03/2017. Atenciosamente,

07/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês

21/02/2017

Sérgio de Camargo

Boa tarde Eu tinha inscrição na Cohab devido o
meu serviço não consegui comparecer na data
informada, gostaria de saber se possibilidade de
eu continuar a participar do sorteio de uma casa
ou apartamento

Outros

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);
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); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

22/02/2017

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

DATA

21/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde gostaria de me cadastrar no programa
minha casa minha vida Quais documentos serao
necessário para fazer o cadastro? E tem dia e
horario fixo para ser atendido?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

DATA
RESPOSTA

22/02/2017

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 co

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sra . Celismar Alves, constatamos a
existência do seu cadastro desde de 22/08/2001
e recadastrado em 17/06/2015, devendo ser
atualizado até 17/06/2017. Segundo a Portaria

21/02/2017

Celismar Alves

Sou Celismar Alves ja tenho cadastro na Cohab
ja tem muitos anos toda vez q tem cadastro vou
ai renovar. Mas sair o imóvel q é bom nada .Mas
todo imóvel q está saindo em campinas vcs dó
estão colocando pessoas de área de risco .so q
depois q eles pega os imóveis eles colocam a
venda e enquanto isso outros como eu ficamos
esperando. Esperando. Uma espera q não tem
fim .será q alguém pode me dar uma posição.
Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

610/2011 do Ministério das Cidades, a demanda
para seleção dos candidatos beneficiários ao
programa Minha casa Minha Vida segue os
critérios abaixo: Forma de atendimento e seleção
da demanda 50% município indica – áreas de
risco (com encaminhamento) 50% hierarquizados
através do sorteio do CIM – Cadastro de
Interesse em Moradia Informamos que a sra não
foi sorteada nos programas habitacionais
existentes. No momento não há previsão para

07/03/2017

realização de novos sorteios e o atendimento só
ocorre se o grupo familiar for sorteado.
Esclarecemos que a responsabilidade da CohabCp restringe-se a seleção de demanda através
do sorteio, o qual ocorre com base nas portarias
interministeriais que regem o programa (último
sorteio foi com base na 595/13). A fiscalização da
ocupação e denúncias devem ser encaminhadas
para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL através do
08007216268. Atenciosamente,

DATA

22/02/2017

NOME

cristiano cruz da silva

SOLICITAÇÃO

Olá ! Para o recadastramento são exigidos os 3
últimos holerites para realização da média salarial
familiar,gostaria de saber se a renda de
estagiário entra como comprovante de renda
familiar,uma vez que não possui registro em
carteira e nem holerite,mas existe outras formas
de comprovar essa renda.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Cristiano, Solicitamos os três últimos
holerites para quem está trabalhando com
carteira registrada, quem não tem registro, não
tem como apresentar. Não consideramos renda
Outros

de seguro desemprego ou estágio, por ter tempo
determinado. No entanto, o cadastro pode ser
feito, independentemente da renda, pois o
Programa Minha Casa, Minha Vida - faixa I destina-se a quem tem renda 0 até R$ 1.800,00 e
renda superior, será considerada para outros
projetos. Atenciosamente,

22/02/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Eu moro com a minha mãe Quitéria Tenório da
Silva Barros de 50 anos. Ela trabalha como
diarista as vezes 3 na semana outras semanas 2
22/02/2017

Larissa Tenório da silva
Barros

dias e até menos por ela ter alguns problemas de
saúde ela não pode forçar tanto a cada faxina ela
ganha 100,00.Moramos de favor na casa da
minha tia ajudamos ela pagando conta de água e
luz que as vezes vem 200/250 as vezes ch

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

DATA
RESPOSTA

22/02/2017

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 co

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Venho aqui por esse meio de
comunicação solicitar minha inscrição no
programa minha casa minha vida, pois moro com
22/02/2017

HENRIQUE DUARTE DE
SOUZA NEVES

meus avós e estou terminando o superior e
trabalhando com uma renda dentro do que é
pedido. Estou a disposição para qualquer duvida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Agradeço desde ja a oportunidade. Att: Henrique
Duarte.

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

DATA
RESPOSTA

22/02/2017

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 co

Olá,Conversei hoje com o Sr Vicente,e só estou
completando o atendimento e colocando o meu
22/02/2017

Ademilson Paulo Moreira
cezar

celular para contato,pois vou viajar e talvez
minha Mãe não entenda ok. celular 19
997208655 abraços e obrigado pelo atendimento
maravilhoso

Minuta de Escritura

Senhor Ademilson, As informações solicitados
foram respondidas na SIC nº 2017-000289 em
07/03/2017. Atenciosamente,

07/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

22/02/2017 elizabeth nascimento gomes

Eu quero fazer inscrição da hoab como fazer

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

22/02/2017

•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
Boa tarde Para adquirir um imovel da Cohab, é

22/02/2017

Anônimo

boa tarde! gostaria de saber sobre imoveis no
qual o propietario esta inadiplente com as
parcelas ...como funciona para que tem interesse
em comprar

Outros

primeiramente necessário fazer o cadastro.
Verifique no nosso site a relação de documentos.
Com relação a imóveis reintegrados na posse,
são avaliados pela área técnica da cohab e após
comercializado para quem já tem o cadastro e se
encaixa no perfil necessário para aquisição do
mesmo. Qualquer duvida, estamos a disposição

06/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde No momento temos um terreno no
22/02/2017

Anônimo

vocês disponibilizam terrenos para vender ?

Outros

bairro Vida Nova à venda. Maiores informações,
favor comparecer a sede da Cohab Campinas.
Grata

06/03/2017

Senhora Lilian, As informações requeridas foram

23/02/2017

Lilian ap máximo crivelari

Gostaria da cópia da última parcela paga da casa Termo de Quitação

prestadas a Senhora Denir - esposa do
adquirente-, através de atendimento telefônico,
nesta data, pela funcionária Keila Alves Ferreira
Soares, bem como foi orientado referente aos
procedimentos que serão realizados visando
verificar à situação financeira e documental do
contrato em referência. Assim, após a finalização
desses procedimentos, entraremos em contato
com o Senhora através do telefone informado na
solicitação, bem como enviaremos para o

23/02/2017

endereço do imóvel, esclarecimentos
pormenorizados. Em caso de dúvidas, por
gentileza, entrar em contato através dos
telefones:(19) 3119-9599, falar com Vicente Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
Atenciosamente,
Bom dia! Encaminhamos sua solicitação para a
23/02/2017

Lilian ap máximo crivelari

Gostaria da cópia da última parcela paga da casa Termo de Quitação

Coordenadoria encarregada que será respondida
através da SIC nº 301/2017. Att
Bom dia! Encaminhamos sua solicitação para a

23/02/2017

23/02/2017

Lilian ap máximo crivelari

Gostaria da cópia da última parcela paga da casa Termo de Quitação

Coordenadoria encarregada que será respondida

23/02/2017

através da SIC nº 301/2017. Att
23/02/2017

Lilian ap máximo crivelari

23/02/2017

Lilian ap máximo crivelari

Gostaria da cópia da última parcela paga da casa Termo de Quitação
Gostaria da cópia da última parcela paga da
casa.

Termo de Quitação

Bom dia! Encaminhamos sua solicitação para a
Coordenadoria encarregada que será respondida
através da SIC nº 301/2017. Att
Bom dia! Encaminhamos sua solicitação para a
Coordenadoria encarregada que será respondida
através da SIC nº 301/2017. Att

23/02/2017

23/02/2017

DATA

23/02/2017

23/02/2017

NOME
Valdemar crivelari

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Copia da última prestação paga da casa

boa tarde!! no caso de imoveis inadiplentes
gostaria de saber como funciona se outras
pessoas podem assumir parcelas se tem que ir
pessoalmente na cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde! para que possamos direcionar a sua
Termo de Quitação solicitação, será necessário o número do contrato
e nome do titular do imóvel. Att

DATA
RESPOSTA
02/03/2017

Boa tarde Para adquirir um imovel da Cohab, é
primeiramente necessário fazer o cadastro.
Verifique no nosso site a relação de documentos.
Outros

Com relação a imóveis reintegrados na posse,
são avaliados pela área técnica da cohab e após
comercializado para quem já tem o cadastro e se
encaixa no perfil necessário para aquisição do
mesmo. Qualquer duvida, estamos a disposição

06/03/2017

DATA

24/02/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de saber como me inscrever no
programa minha casa minha vida?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

24/02/2017

NOME

Emerson Guedes da silva

SOLICITAÇÃO

Bom dia Gostaria de saber como me inscrever no
programa minha casa minha vida ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

24/02/2017

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber quando está
previsto o próximo sorteio do programa minha
casa minha vida? Obrigado

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
Bom dia! No momento não há previsão para
Programa Minha
Casa Minha Vida

realização de sorteio.O cadastro deve ser
mantido atualizado conforme data de validade
que consta no cartão CIM. Atenciosamente,

03/03/2017

DATA

24/02/2017

NOME

Renan Andrade melo

SOLICITAÇÃO

Oi estou a procura de casa ou apartamento.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

NOME

24/02/2017 Anderson de Souza Vargas

SOLICITAÇÃO

Queria me cadastrar no programa minha casa
minha vida.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

24/02/2017

NOME

Renan Andrade Melo

SOLICITAÇÃO

estou a procura de imovél.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

24/02/2017

Anônimo

queria saber sobre a situação do FCVS de walter
monari sampaio contrato 100.101

Minuta de Escritura

Boas tarde! Para que possamos direcionar a sua
solicitação, será necessário a identificação do
solicitante e endereço do imóvel juntamente com
os dados já fornecidos acima. Grata

02/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Gostaria de participar das inscrições
26/02/2017

Marjorie Kathy Pereira dos para o programa minha casa minha vida, afim de
Santos
conseguir uma habitação popular para moradia.
Desde já, grata!

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde Para adquirir um imovel da Cohab, é
primeiramente necessário fazer o cadastro.
Verifique no nosso site a relação de documentos.
Com relação a imóveis reintegrados na posse,
são avaliados pela área técnica da cohab e após
comercializado para quem já tem o cadastro e se
encaixa no perfil necessário para aquisição do
mesmo. Qualquer duvida, estamos a disposição

06/03/2017

Bom dia e que Deus abençoe todos nos.....Olha
gostaria de saber como fasso pra adiquir um

26/02/2017

Anônimo

imovel da cohab que estao cendo pelhorados
pela justiça por dividas em atraso.Moro na regiao
do campo grande ,mais justo no parque itajai 3
aqui na cidade de campinas.Pago aluguel e
gostaria de adquirir um imovel assumindo todas
as dividas existente de qual seja o imovel,e
seguir em dias com os pagamentos do eventual
imovel .Por favor me ajude e que deus abençoe e
muito obrigado a todos vcs desta empresa e
instituiçao de nome cohab campinas. Muito
obrigado.......................

DATA

26/02/2017

NOME

Jonathan Wilian Ramos

SOLICITAÇÃO

Gostaria de entrar no programa para adquirir uma
casa. Att, Jonathan

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

ola eu queria fazer o cadratos da cohab, mais
ganho um salario minino nao tenho condicao de
27/02/2017 joice fernanda bispo oliveira comprar uma casa para mim .e to pretendendo
casar e , tenho pobrema de saude obrigada
atenciosamente.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

27/02/2017

NOME

Jascilene de araujo

SOLICITAÇÃO

Bom estou me inscrevendo no programa
habitacional Minha Casa Minha Vida, e estou
tentando me inscrever pela 2° vez na Cohab,
pois pago aluguel e moro com minhas duas filhas
uma de 16 anos e outra de 12 anos.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Verificamos o CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia e o CPF informado não
está cadastrado. 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
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado

DATA
RESPOSTA

03/03/2017

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 deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
Bom dia! No momento não há previsão para
28/02/2017

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber quando terá sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

realização de sorteio.Mantenha o cadastro
atualizado! O cartão é um comprovante do
cadastro e nele contém a data de validade do
cadastro. Atenciosamente,

03/03/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Informamos que o sistema ao final de

28/02/2017

28/02/2017

Anônimo

Anônimo

Fiz uma pergunta, e não consigo entrar para
consultar a resposta, não dá pra colocar o
número da pergunta e o ano..

Olá Boa tarde Gostaria de saber se é possível eu
adquirir um imóvel inadimplente, tendo em vista
que já tenho cadastro na Cohab e se for possível
quais os procedimentos?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

cada solicitação, emiti a seguinte mensagem:
"Recebemos sua solicitação: Ano 9999 - Número
9999999. Anote ou imprima o ano e o número da
sua solicitação para consultar o andamento
através da Internet". Assim, sugerimos que no
caso de perda ou esquecimento desse número, o
usuário formule nova solicitação ou aguarde a
publicação de todas a solicitações no sitio da
Cohab, que ocorre ao final de cada bimestre. Att
Bom dia.. quando um imóvel é retomado, a área
técnica da cohab faz uma avaliação do mesmo, e
sobre o valor avaliado é necessário pagar 30% à
vista e o restante em 120 meses. As pessoas
são chamadas baseadas no seu cadastro.
ESTAMOS A DISPOSIÇÃO

03/03/2017

03/03/2017

DATA

28/02/2017

NOME

Idarlan Oliveira Sena

SOLICITAÇÃO

Pretendo ter uma casa na cohab por motivo de
poder realizar um sonho de ter uma casa própria
e poder casar e construir uma família, hoje em
dia as coisas estão muito de difícil de chegar
perto dos nossos sonhos, obrigado desde de ja,
Deus abençoe!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, será necessário que o
candidato efetue o seu cadastramento, que
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10
– Pq. Itália, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

DATA
RESPOSTA

02/03/2017

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite: Vou quitar o valor restante das minhas
parcelas no máximo no dia 07 de Março(pouco
mais de 16 mil reais). Gostaria de saber como
faço ara ter o termo de quitação, pois no dia
08/03/2017 vou efetuar a venda do meu
28/02/2017 Gislaine Aparecida Gottardo apartamento e quero tirar do meu nome, pois já Termo de Quitação
estou quase vendendo e quero adquirir outro
imóvel que também será financiado e para poder
efetuar o financiamento preciso tirar esse do meu
nome. Agradeço desde já e fico no aguardo da
resposta. Gislaine Aparecida Gottardo

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

02/03/2017

