cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

01/03/2017

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Sou estagiária posso apresentar contrato ou é
somente quem possui registro?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Boa tarde! Por gentileza, detalhar a solicitação
para que possamos direcionar. Att
Bom dia, É necessário fazer o cadastro, para
quando houver um Programa/empreendimento
no qual você se enquadre, participe de sorteio.
Documentos necessários para cadastro
(originais): Apresentar duas correspondências em
nome do interessado. Sendo: - Uma

DATA
RESPOSTA
02/03/2017

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

Ola gostaria de saber como faco pra finacia uma
01/03/2017

Anônimo

casa ou apartamento ou algo do tipo ta dificel por
que tenho restrição no nome mais preciso
conseguir uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

03/03/2017

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

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

01/03/2017

NOME

Tainá Cristina Feliciano
Araujo

SOLICITAÇÃO

Venho através deste solicitar uma moradia
propria, assim sair do aluguel, pois pagar aluguel
está sendo difícil.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia, Para fazer cadastro deverá apresentar
a documentação abaixo e quando houver um
programa para o qual você se enquadra,
participará de sorteio. Documentos necessários
(originais): Apresentar duas correspondências em
nome do interessado. Sendo: - Uma
correspondência de no mínimo 2 anos no nome
do interessado. Ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta ou nota fiscal (nome,
data e endereço) - Apresentar uma

DATA
RESPOSTA

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

03/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

BOA TARDE, COMO FACO E QUAIS
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA
SOLICITAR A ESCRITURA DE UM IMOVEL.

Regularização
Fundiária

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

02/03/2017

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber, como faço para
adquirir a antena digital?

Outros

Boa tarde! Informamos que esse assunto não é
de competência da Cohab Campinas Att

02/03/2017

NOME

SOLICITAÇÃO

01/03/2017

01/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Para participar de qualquer programa
habitacional pela Cohab Campinas, você deverá
fazer o seu cadastro, caso já tenha, deverá
aguardar e mante-lo sempre atualizado. O
cadastro ou atualização pode ser feito de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália. O Cadastro é GRATÚITO, não sendo
necessário trazer cópia da documentação,
apenas os originais. •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no

Ola gostaria de fazer contato com alguem para
01/03/2017

Ariana siqueira fernandes

me esclarecer e saber o que eu presciso pra
conseguir minha casa propria por aqui..qual i
valor..etc..

Programa Minha
Casa Minha Vida

imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de

02/03/2017

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); •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 fam

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

01/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Os a apartamento que vão se construído no dic
vão se pra sortea ou pra pessoas que mora no
Rosalina na areia de risco

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde A princípio trata-se de um projeto com
previsão para Dezembro de 2018. Para tanto não
dispomos de mais informações no momento.
Assim que oficializar mais informações, serão
divulgadas nos meios de comunicação. Estamos
à disposição. Att. Cohab Campinas

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Para participar de qualquer programa
habitacional pela Cohab Campinas, você deverá
fazer o seu cadastro, caso já tenha, deverá
aguardar e manter o seu cadastro sempre
atualizado. O cadastro poderá ser feito de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália. O Cadastro é GRATÚITO, não sendo
necessário trazer cópia da documentação,

Sonho em ter uma casa própria mais não tenho
condição de ter uma . Pois eu quero muito ter
meu canto , porque quero casar construir uma
02/03/2017 Bianca Cristina Vieira Giungi família . Más nessa crise não estou conseguindo
realizar meu sonho . Tenho Fé que um dia vou
ser sorteada para ganhar uma casa na Cohab.
Deus abençoe .

apenas os originais. •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
Programa Minha
Casa Minha Vida

imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de

02/03/2017

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); •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 fam

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Para participar de qualquer programa
habitacional pela Cohab Campinas, você deverá
fazer o seu cadastro e mante-lo sempre
atualizado. O cadastro poderá ser feito de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00 na
Sede da Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 Pq. Itália. O Cadastro é GRATÚITO, não sendo
necessário trazer cópia da documentação,
apenas os originais. •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
02/03/2017

michael julien

oi eu gostaria uma cassa obligado .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/03/2017

necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas; •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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

02/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

ja tenho cadastro a dez anos pra mais gostaria
de saber qdo eu vou ter a oportunidade de ter
mha moradia, ou vcs estão dando pra quem
estao invadindo terrenos particular...

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sem nº do CPF do interessado, não tenho
condições de verificar a situação do cadastro. No
momento não há previsão para realização de
novos sorteios e o atendimento só ocorre se o
grupo familiar for sorteado. O cadastro deve ser
mantido atualizado conforme data de validade
que consta no cartão CIM- Cadastro de Interesse
em Moradia. Atenciosamente,

03/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O
interessado deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários

DATA
RESPOSTA

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

03/03/2017

Anônimo

Quando abre inscrição para minha casa minha
vida para adiquirir os apartamentos?

Programa Minha
Casa Minha Vida

(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

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 deficiên

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

03/03/2017

NOME

Aline Alves

SOLICITAÇÃO

bom dia , gostaria de saber como fazemos para
que a cohab disponibilize material de construção
para término da construção de nossa casa grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, através do FUNDAP. assim,
solicitamos que a Sra. entre em contato com
àquela Secretaria através do telefone 19- 31199615. Att
Bom dia! Para participar dos programas

DATA
RESPOSTA

03/03/2017

habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
03/03/2017

Anônimo

como se ganha um apartamento pago aluguel
nao aguento mais quueria uma casa propria

Programa Minha
Casa Minha Vida

acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. Para
verificarmos se o interessado está cadastrado é

03/03/2017

necessário informar o CPF. O atendimento só
ocorre se o grupo familiar for sorteado.
Atenciosamente,
Boa tarde A princípio trata-se de um projeto com
previsão para Dezembro de 2018. Para tanto não
03/03/2017

Anônimo

bom dia! gostaria de saber quando será o sorteio
dos 740 no bairro DIC. obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

dispomos de mais informações no momento.
Assim que oficializar mais informações, serão
divulgadas nos meios de comunicação. Estamos
à disposição. Att. Cohab Campinas

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa Tarde! Verificamos o CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia e o CPF informado não
está cadastrado. Para participar dos programas
habitacionais no Município de Campinas, é
necessário o cadastro do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem

DATA
RESPOSTA

disponíveis no município. O atendimento só
ocorre se o grupo familiar for sorteado Segundo
as normas da Portaria 412/2015, item 3.4 do

03/03/2017

Julyene Lima dos Santos

sou sozinha , tenho uma mae deficiente visual e
preciso muito de ajuda

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ministério das Cidades, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e seleção dos
beneficiários do Programa Minha Casa Minha
Vida, 3% das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento aos deficientes. O

03/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

03/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
primeiramente bom dia,gostaria que vocês
viessem a um apartamento aqui no jardim
bassoli,uma senhora com um neto deficiente
físico[cadeirante]comprou o imoel do
proprietário,que e proibido,mas agora a senhora
quer colocar o cadeirante na rua,quer que ele
saia,pq com certeza esta querendo vender o
imoel futuramente,pedimos humildemente ,em

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

nome de moradores que eem fazer a
verificação,e o que ela quer fazer não e justo
,pois ele e uma pessoa obesa,e cadeirante,se o

RESPOSTA

Bom dia, Informamos que os contratos do Jardim
Bassoli são de responsabilidade da Caixa
Econômica Federal. Como se trata de uma venda
irregular, tem que verificar na CEF quais os
procedimentos. O telefone para contato é

DATA
RESPOSTA

06/03/2017

08007216268. Att

apartamento não e dela e ainda quer por o rapaz
pra fora,nao e justo,aguardando retorno
Bom dia! No momento não há previsão para
realização de sorteio.Mantenha o cadastro
03/03/2017

Anônimo

Olá. Gostaria de saber se tem previsão de sorteio
para 2017.

Programa Minha
Casa Minha Vida

atualizado! O cartão é um comprovante do
cadastro e nele contém a data de validade do
cadastro. Sem a informação do número seu CPF,
não foi possível consultar a situação do seu
cadastro. Atenciosamente, Atenciosamente,

07/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

03/03/2017

NOME

Ana Marcia Benedito
Pacheco

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde! Quando adquiri meu imóvel tinha um
debito junta a prefeitura e Cohab referente a
IPTU antigo e ficou de vocês avisa quando
tivesse regularizado até o presente não obtive
retorno ,quero saber como anda esse processo
se já esta tudo OK ,pois desde que adquiri o
mesmo . Mas esta divida ficou bem clara que se
refere a Cohab e a Prefeitura que não tenho nada
a ver com esse debito . Que o mesmo foi um erro
da Cohab Obs: Só quero retorno pois ficou de
sair no diario Oficial até o presente nada Fico no
Aguardo do Retorno

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA

Bom dia. Peço desculpas pela demora na
resposta. Informo que estamos empenhados em
resolver seu problema. Encaminhamos
novamente o processo ao nosso Departamento
Jurídico para providências junto à Prefeitura.
Assim que tivermos retorno, estarei te
comunicando. Att

DATA
RESPOSTA

03/04/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde, gostaria de saber qdo abrira inscrição,
03/03/2017

Alessandra Ap da Silva

preciso de um teto para meu filho de 4 anos e eu.
Pago aluguel mais c que ganho mal da p tentar
algo

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde Sra Aldenice. Verificamos o CIM Cadastro de Interesse a Moradia e consta que
seu cadastro foi realizado em 21/08/2015.
Segundo a Portaria 610/2011 do Ministério das
Cidades, a demanda para seleção dos

DATA
RESPOSTA

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
Gostaria de saber,sobre sorteios,se fui
contemplada? Já fazem quase dois anos que
03/03/2017

Aldenice Almeida Brito

estou na espera,e n consigo visualizar no site se
fui contemplada ou não! Aguardo um retorno por
favor. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio do CIM – Cadastro de Interesse em
Moradia É importante esclarecer que o sorteio
para hierarquização do atendimento das famílias
é uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Critérios nacionais
de seleção do Programa estabelecido pelo
Ministério das Cidades Famílias residentes ou

06/03/2017

que tenham sido desabrigadas de área de risco
ou insalubres; Famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar; e Famílias de
façam parte pessoas com deficiência. Critérios
locais de seleção do Programa – Aprovados pelo
Conselho Municipal de Habitação Famílias
moradoras em Campinas há mais de 10 anos;

Famílias com renda per capita inferior a ½ sa

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

03/03/2017

NOME

Priscila Santos

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Gostaria de ter uma informação clara para

Sra Priscila, Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município de Campinas.
Sem a informação do número do seu CPF, não
foi possível verificar a situação do seu cadastro.
O cadastro deve ser mantido atualizado

quando será o próximo sorteio das casas da
Cohab, ficamos na ansiedade mês a mês
buscando saber mas nada é falado, somente

conforme data de validade que consta no cartão
CIM. Mensalmente é divulgada a lista de
candidatos aptos a participarem do Programa

promessas, espero que não tenha corrupção
nesse trabalho que ajuda milhares de famílias, ha

Outros

Minha Casa, Minha Vida. Até o momento
ocorreram sorteios em 2012, 2013, 2014 e 2015.

boatos de pessoas que "pagam para ser
sorteadas" estamos de olho, querido Prefeito
você cresceu como nós, a vida das pessoas

Essa informação, além de ter sido divulgada no
Diário Oficial do Município da época, consta no
site da COHAB e poderá ser consultada através

humildes não é fácil mas precisa ser digna.

dos seguintes links: - Sorteio realizado em 2012:
http://www.cohabcp.com.br/mcmv/2012/listacada

DATA
RESPOSTA

07/03/2017

stradosaptos.pdf - Sorteio realizado em 2013:
http://www.cohabcp.com.br/mcmv/2013/listacada
stradosaptos.pdf - Sorteio realizado em 2014:

http://www.cohabcp.com.br/mcmv/2014/listacada
stradosaptos.pdf - Sorteio realizado em 2015:
http://www.cohabcp.com.br/mcmv/2015/listac

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

03/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Oi gostaria de informar . Que em campinas na
rua Vicente da Fonseca ferrao as pessoas estão
enganando a cohab . Tem que analisar bastante
pois . As pessoas estão querendo pegar casa
pois ja tem .e passando para terceiros . Na casa
numero 288 e uma casa so . Cuidado pois as
pessoas estão enganando a cohab ok . E um
alerta . Não e justo os outros receber e outros

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa Tarde! A COHAB não encontra-se
desenvolvendo ações na referida área. A
Responsável, é a SEHAB - Secretaria Municipal
de Habitação. Favor fazer contato com a SEHAB
através do tel 3119-9621 ou pessoalmente na rua
São Carlos 677 Parque Itália. Atenciosamente,

07/03/2017

não .
Solicito o Termo de quitação do apartamento do
03/03/2017

Pamela Burger

endereço informado, visto que paguei a última
parcela em janeiro de 2017. Grata. Pamela

Boa tarde, Estaremos solicitando sua pasta junto
Termo de Quitação

ao nosso arquivo para verificar os procedimentos
corretos. Depois entraremos em contato. Att

06/03/2017

Bom dia, Primeiramente precisamos saber qual
04/03/2017

Anônimo

quero comprar um terreno da cohab quitado de
uma pessoa o que eu preciso saber?

Outros

seria o bairro para que possamos saber se faz
parte da Cohab-Campinas ou se é de outro
agente financeiro, para passarmos as
informações corretas. att

06/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Sra Maria Regina. Verificamos o CIM Cadastro de Interesse a Moradia e consta que
seu cadastro foi realizado em 25/05/2009 e
recadastrado em 17/05/2016. Segundo a Portaria
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
desde 2009 que me escrevi no plano minha casa
minha vida por queate agora nao consegui ja mi
04/03/2017

mariareginamazutti

aposentei e a minha renda e de 950 reais nao
chega nem um salario minimo por isso nao
consigo ter a minha prppria casa desde ja eu
agradeço muito obrigado

risco (com encaminhamento) 50% hierarquizados
através do sorteio do CIM – Cadastro de
Programa Minha
Casa Minha Vida

Interesse em Moradia É importante esclarecer
que o sorteio para hierarquização do atendimento
das famílias é uma exigência do próprio

06/03/2017

programa, conforme previsto na referida portaria.
Critérios nacionais de seleção do Programa
estabelecido pelo Ministério das Cidades Famílias
residentes ou que tenham sido desabrigadas de
área de risco ou insalubres; Famílias com
mulheres responsáveis pela unidade familiar; e
Famílias de façam parte pessoas com

deficiência. Critérios locais de seleção do
Programa – Aprovados pelo Conselho Municipal
de Habitação Famílias moradoras em Campin

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

04/03/2017

04/03/2017

NOME

VALDOMIRO DELGADO
SANCHES

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Gostaria de obter informações de como obter a
quitação e liberação do imóvel que esta no
contrato 970160-5 para que eu possa estar
regularizando posteriormente com o cartório de
imóveis da cidade. Quais as custas que haverá
nesta solicitação de liberação do imóvel já
quitado.
Ja paguei 9 anos e estou pensando em alugar o
apto pois preciso morar no meu trabalho mas
para isso eu preciso alugar pois irei cobrir as

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Outros

me ajudar sem que eu precise me deslocar de
Salto para Campinas para que eu possa pagar
meu título em dia. aguardo um breve retorno.
Grato!

bom dia, Para que possamos passar as
informações corretas, necessitamos que nos

06/03/2017

Bom dia, Solicitamos o obséquio de verificar, se

conseguir uma segunda via do mesmo, mas sem
sucesso, o serviço da Cohab na internet consta
sempre como indisponível. podem por gentileza

09/03/2017

informe o bairro e o numero de contrato. Att

Boa tarde, Meu carro foi furtado com todos os
documentos dentro, minha parcela da casa vence
dia 10\03\2017. Tentei de todos as formas
benedito alves dos santos

Senhor Valdomiro, As informações requeridas
foram prestadas ao Senhor através de contato
telefônico, nesta data, pelo funcionário Vicente
Giraldelli, bem como foi agendado o atendimento

DATA
RESPOSTA

para o dia 24/03/2017, para que sejam prestados
maiores esclarecimentos referente ao contrato
mencionado. Atenciosamente,

despesas de aluguel onde trabalho, eu posso???

05/03/2017

RESPOSTA

Outros

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

06/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria gostaria de saber quais os documentos
05/03/2017

Laise Francielle Amorim da
necessários para fazer a escriçao e se pode
Silva
fazer de sábado ? Por que trabalho na semana .
Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
06/03/2017

JACQUELINE LIMA

Bom dia, Gostaria de saber quando pode realizar
inscrição para Cohab ?

Outros

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

06/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

06/03/2017

NOME

Carlos Eduardo Batista

SOLICITAÇÃO
Bom Dia, Gostaria de solicitar a segunda via do
boleto referente ao mês de janeiro.
Atenciosamente;

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

BOA TARDE SR CARLOS EDUARDO;
INFORMAMOS QUE O BOLETO SOLICITADO
ESTÁ PAGO. A BAIXA FOI EFETUADA EM
09/01/2017.

14/03/2017

Ao Senhor , Boa tarde, Conforme determinação
da Diretoria desta Companhia e de acordo com a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de

Boa Tarde, Estou tentando finalizar o processo
para emitir a escritura da casa conforme contrato
06/03/2017 ELIANA MARTINS INACIO

nr. 002.5006. Gentileza informar os documentos
necessários para apresentação na COHAB

Minuta de Escritura

Campinas, estarei indo pessoalmente, preciso
agendar? Atenciosamente Eliana Martins 19
3463.7307

contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Portanto, não será

06/03/2017

possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h. Att

Boa tarde Gostaria de saber se é possível a
compra de um imóvel que foi financiado pela

06/03/2017

Anônimo

cohab e a pessoa contemplada não esta
cumprindo com os débitos inclusive se encontra
inadimplente? Ressalto que não tenho cadastro
na cohab porem tenho interesse na compra do
imóvel situado a Rua: Carmem de Angelis
Nicolete, 730 DIC V Campinas/SP. Se houver
possibilidade na compra, quais os
procedimentos? Aguardo retorno

Boa tarde Primeiramente vc precisa saber se o
proprietário do imóvel tem interesse em vendê-lo.
Caso positivo, deverá comparecer na cohab no
Outros

setor de transferência para verificar se pode ser
transferido para você. Lembrando que em caso
de transfer~encia, o débito deverá ser pago.
Estamos a disposição

06/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

06/03/2017

06/03/2017

NOME

Janaina Batista Delfino

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estou interessada em comprar a casa da rua
Ezequiel Silveira nº11, bairro Paulo Ayres Itapetininga/SP. Gostaria de saber quais são os
requisitos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Informamos que este imóvel já se
encontra vendido. Att Marcia Cohab

29/03/2017

sobre jardim campineiro moro perto do corrego
quilombo como esta a situacao

Outros

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9633 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 -

07/03/2017

Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas. Att
Bom dia! Informamos que o assunto é de

06/03/2017

Anônimo

sobre o jardim gampineiro moro perto do rio
quilombo qual e a situacao

Outros

competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9621 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 -

07/03/2017

Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas. Att
Bom dia! Para que possamos passar as
06/03/2017

Anônimo

Informações

Termo de Quitação

informações corretas, necessitamos que nos
forneça o numero do contrato e de identifique. Att

07/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

tenho comprovante de endereço em meu nome.
Moro de favor na casa cedida pelo meu pai no
jacqueline de paula silva
bessa

fundo do quintal com minha filha, e como não
estou trabalhando atualmente também não tenho
contas em bancos e nem em lojas. Posso levar
um comprovante de endereço em nome de meu
pai? Agradeço Jacqueline

Bom dia A apresentação do comprovante de
endereço atual e de dois anos atrás,tem que ser
em nome do interessado, não sendo aceita
nenhum tipo de correspondência em nome de
terceiros, nem mesmo da família. Para fazer o
cadastro o interessado deve seguir as
orientações abaixo: Documentos necessários

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde, Gostaria de tirar uma duvida, não

06/03/2017

RESPOSTA

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

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

07/03/2017

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 deficiên

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

06/03/2017

06/03/2017

06/03/2017

07/03/2017

NOME

Anônimo

silvia aparecida marciano

Agnes Regina da silva

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Eu não acho o meu cadastro na Conab como
faço?

assunto e a liberacao da hipoteca que eu solicitei
2007 mas agora preciso oficializar porque ainda
està no nome da cohab o nº da matricula é
16377.

Gostaria de saber se tem como eu adquirir um
imóvel de algum inadimplentee com meu FGTS.

Boa tarde! Gostaria de Saber , como anda o meu
Cadastro , estou entrando no Site mais não
consigo ver .

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Primeiramente necessitamos que se
identifique para que possamos encaminhar sua
solicitação para a Coordenadoria encarregada.
Att
Bom dia! 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 Santo André. A
título de informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-1600.
Boa tarde Para adquirir um imóvel da Cohab
primeiramente deve ter o cadastro. quando há
imóveis retomados, há necessidade de se pagar
um valor de entrada, portanto não pode ser
utilizado o FGTS. Estamos a disposição para
maiores esclarecimentos COHAB
Bom dia! Para que possamos passar as
informações corretas, necessitamos que se
identifique para passarmos a sua solicitação para
a Coordenadoria encarregada. Att

DATA
RESPOSTA

07/03/2017

07/03/2017

29/03/2017

07/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
07/03/2017

07/03/2017

Anônimo

Anônimo

Rio Colombo jardim campineiro Campinas

Como faço para conseguir a minuta de escritura

Outros

Minuta de Escritura

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
Boa tarde! Para darmos as informações corretas,
necessitamos que se identifique, informando
numero de contrato e todas as informações
acima,para encaminhar sua solicitação a
Coordenadoria encarregada. Att

07/03/2017

07/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

07/03/2017

Flávia Alves Fragoso

trabalho das 8:30 às 19h e gostaria de saber
como faço para me cadastrar e se posso ir as 8h
e vocês me dão algum comprovante que estive

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
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

Boa tarde, gostaria de saber como faço para me
cadastrar para as casas da cohab, minha renda
bruta é de 1552,00 e só tem a minha, pois minha
mãe não trabalha. Aguardo um retorno, pois

RESPOSTA

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

ai.. Muito obrigada pela atenção Flávia Alves
Fragoso

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
holerites (do casal e dos dependentes

07/03/2017

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

07/03/2017

Anônimo

Meu nome nao aparece na lista dos caastrados
....tenho q az um novo cadastro??

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia, Por se tratar de solicitação anônima,
sem nome e CPF, não temos como dar maiores
informações. Pedimos a gentileza de comparecer
á Cohab. Atenciosamente,

08/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. No momento
não há previsão para realização de novos
sorteios e o atendimento só ocorre se o grupo
familiar for sorteado. Você poderá fazer a
inscrição mesmo com restrições cadastrais,
porém se você for sorteado não poderá ter
restrições junto a órgãos federais(Banco do
07/03/2017

Anônimo

olá boa noite! Gostaria de saber como funciona o
programa minha casa minha vida, quanto tempo
estar demorando e se precisa ter o nome limpo?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Brasil,Caixa Econômica Federal e receita
federal). O interessado deve seguir as

09/03/2017

orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em
nome do interessado sendo uma do mês atual e
a outra de dois anos atrás. CPF (do casal); RG

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

08/03/2017

jean de araujo barbosa
santos

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

bom dia moro em campinas pago aluguel e
gostaria de saber como faço pra fazer o cadastro
no programa da cohab,tambem estou
desempregado e moro menos de dois anos em
campinas

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

08/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Para você participar dos sorteios ou
qualquer outro projeto que a Cohab venha a
oferecer futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
08/03/2017 francilene pereira da rocha

renda 1.318

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

08/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

08/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá, caríssimos, boa tarde. Gostaria de saber
qual a providencia que devo tomar para retirada
de minuta de escritura de imóvel da Vila Padre
Anchieta. Grato pela atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

RESPOSTA
Senhor (a), Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Assim, a primeira etapa
é informar a sua identificação e a do imóvel
objetivado. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9599
falar com Vicente. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

08/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

08/03/2017

NOME

Marcelo Pinheiro de
Azevedo

SOLICITAÇÃO

Boa Tarde, caros servidores da COHAB
Campinas. Meu pai possui um imóvel totalmente
quitado na Vila Padre Anchieta e queremos
regularizar a matrícula. Para tanto, gostaria de
saber como devemos proceder para retirada da
escritura do imóvel (documentos, horário de

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor (a), Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
Minuta de Escritura

representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Assim, a primeira etapa

08/03/2017

é informar a sua identificação e a do imóvel
objetivado. Em caso de dúvidas estaremos à

atendimento, valores etc. Desde já agradeço a
atenção. Bom trabalho a todos e fiquem com

disposição através dos telefones: 19 3119-9599
falar com Vicente. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP. Atenciosamente,

DEUS.

Boa tarde! Este contrato já está liberado para dar
entrada na minuta de escritura, pois o

08/03/2017

MAURICIO TONI

Boa tarde. Gostaria de receber um termo de
quitação do contrato informado. No aguardo.

Termo de Quitação

empreendimento é registrado. Em 05/2015 já foi
orientado quanto a documentação necessaria
para dar entrada na minuta pela Cooordenadoria
Controle de Crédito e Seguros. Qualquer dúvida
entrar em contrato pelo tel. 3119-9555 ou 31199558 falar com Eliane ou Carolina. Att

09/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

09/03/2017

NOME

Alcindo Pacheco de
Medeiros Junior

SOLICITAÇÃO
Contrato nº 139056 ROSALINA DOS SANTOS
ALVES O imovel deste contrato foi vendido para
Terezinha Sotero da Silva, a qual faleceu. Sou
advogado da inventariante Sra. Maria Ines da
Silva Veroneze. Precisamos da Termo de
quitação deste contrato, pois o mesmo está
sendo negociado para venda. Os Autos do
Inventário processo nª 1005694-

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

"Prezado Dr. Alcindo, com referência a sua
solicitação, informamos que não encontramos
nenhum expediente físico anterior, de mesmo
objeto do mencionado, ou seja, em que tenha
sido requerido Termo de Quitação do contrato
139.0256. Independente disso, informamos que o
Termo de Quitação
documento está a disposição para ser retirado na

10/03/2017

oliveira delfino

Olá eu gostaria de saber qual é o primeiro passo
para podersaudar a dívida que a minha familia
tem com a Cohab.

DATA
RESPOSTA

16/03/2017

COHAB, solicitando seja o mesmo realizado pela
Inventariante ou por outra pessoa devidamente
autorizada (procuração ou autorização para o
ato). Att., Simone Novaes Tortorelli Gerente

57.2015.8.26.0114 da 1ª Vara de Familia e
Sucessões da Comarca de Campinas/SP.
Aguardo retorno. Atenciosamente. Alcindo
Pacheco OAB/SP 269.496
Andressa Lourdes de

RESPOSTA

Jurídico"
Termo de Quitação

Boa tarde Referente a esse contrato, o mesmo
foi objeto de reintegração de posse e foi vendido
para outra família. Att Marcia Cohab

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

NA PAGINA DA COHAB CAMPINAS, ACESSAR

10/03/2017

Anônimo

Preciso da 2a via da Cohab, onde acho no site
Att Aparecida Lourdes de Padua
nextsp@uol.com.br

Outros

ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CLICAR EM
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE: SERÁ
SOLICITADO O NUMERO DO CONTRATO,
QUE NO BOLETO ESTÁ NA FRENTE DO
NOME DO ADQUIRENTE, E CPF DO
MESMO.PARA IMPRESSÃO DO BOLETO,
SELECIONAR O MÊS REFERENTE A SER
PAGO. ESTAMOS A SUA DISPOSIÇÃO PARA
QUALQUER ESCLARECIMENTO ADCIONAL
ATRAVÉS DOS TEÇEFONES 019 3119-9579
OU 3119-9580.

14/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
10/03/2017

suellen fernanda feniman
calixto gasques

Bom dia Gostaria de saber quando abre as
inscrições para ter casa própria Cohab.

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

10/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor , Conforme determinação da Diretoria

10/03/2017

Anônimo

por favor, como obtenho o´termo de quitação de
um imóvel antigo? O nome do proprietário é
Arnaldo Anastácio Vinhas, endereço Rua ANtonio Termo de Quitação
Catozzi, 86, Vila Zilda Natel 1 - Sumaré SP Grata
Marcia

10/03/2017

Anônimo

Meu apartamento ainda está financiado pela
caixa do programa Minha Casa Minha vida.. Em
caso de separação quem fica no apartamento...
Pois quando peguei foi dito que era da mulher

desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração

10/03/2017

específica para esse fim. Portanto, não será
possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h.

Outros

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

10/03/2017

Bom dia!, Vamos solicitar sua pasta na quarta

11/03/2017

LUIZ CARLOS SILVERIO

OLA BOA TARDE AINDA NÃO TEMOS UMA
CÓPIA DO CONTRATO DA CASA ONDE
MORO. PAGO ELA DESDE 2010.

Cópia de contrato

feria e verificar sobre o contrato. As pastas se
encontram numa empresa terceirizada e só
podemos pedir de segunda e quarta feira. Hoje já
esgotou nosso pedido. Então pedirei na quarta e
assim que chegar entro em contato. Att

13/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

12/03/2017

NOME

adenalvo josé de santana

SOLICITAÇÃO

quero fazer inscrição para aquisição de imóvel

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

DATA
RESPOSTA

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

13/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

12/03/2017

NOME

Fábio Lucena Neto

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O meu Pai faleceu e preciso tirar a escritura da

Boa tarde! Solicitamos o obséquio de verificar, se

casa situada na cidade de limeira na rua Antônio
tella 143 parque nossa senhora das dores etapa
I.a casa ja esta quitada e o inventario ja foi feito
junto ao cartorio. Nome de meu Pai: João da
Mata de Medeiros - mãe :Esmetita Lucena de
Medeiros.

o seu financiamento, por ventura, refere-se a
outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Limeira, a Cohab Campinas possui apenas o
empreendimento Morro Azul.A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-1600. Att

Termo de Quitação

DATA
RESPOSTA

13/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

13/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como faco a inscrição e quais documentos e
exigências? Obg

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

DATA
RESPOSTA

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

13/03/2017

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

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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);
Bom dia tudo bem ? Então eu tenho o cartão de
13/03/2017

Jacira Maria da Silva

cadastro de interesse em moradia , Está com
vencimento dia 11 /03/2017 eu preciso fazer
demovo recadastramento a que dia devo está
comparecendo ? Grata Jacira Maria da Silva .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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); -

13/03/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

13/03/2017

NOME

Isaias Martins Linares

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Venho por meio deste, solicitar o saldo
devedor para quitação do imovel. Após a
quitação, gostaria de saber quanto tempo leva
Termo de Quitação
para dar entrada na documentação do imovel? E
quais são os documentos necessários? Desde já
agradeço pela atenção. Isaias M. Linares

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

oa tarde! Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se a
outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Paulinia, a Cohab Campinas possui os
empreendimentos Jose Paulino Nogueira I e II e
Presidente Médici. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-1600. Att

13/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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);

Gostaria de saber qual documentos pra renovar
13/03/2017

Tatiane Aparecida Marques inscrição, minha casa minha vida? E se tem outro
Gonçalves
plano para financiar um imóvel sem ter que
participar de sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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); -

13/03/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

13/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Oi Boa tarde fico indigitada porque fazer mais
cadastro na cohab sendo que ainda tem muito
gente na fila aguardando sorteio eu já tem uns 4
anos já renovei peguei o cartão e ainda estou na
fila pois tenho 4 filhos pago aluguel e conheço
muita gente que não precisava ganhando e
vendendo aí fica difícil

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Esclarecemos que o cartão CIM –
Cadastro de Interesse em Moradia é um
comprovante do cadastro que também serve
para acompanhar a validade do mesmo. Após
seu vencimento o interessado, tem um prazo de
até 15 dias para se recadastrar. 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,

DATA
RESPOSTA

14/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
Boa tarde, Sou inquilina e possuo um trabalho
registrado com renda de R$ 1600,00. Resido na
13/03/2017

regina siani

cidade de Campinas há 12 meses. Quero saber
se há algum projeto de habitação para participar
de acordo com meu perfil. Att, Regina Siani

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

13/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Senhora , Conforme determinação da Diretoria

13/03/2017

Edilene Bertolini Mano

Boa tarde. Efetuei a aquisição deste imóvel e
preciso da cópia do contrato para que o

Cópia de contrato

Advogado possa analizar o mesmo.

desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração

13/03/2017

específica para esse fim. Portanto, não será
possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h.
Boa tarde, Até o momento não temos previsão de

13/03/2017

14/03/2017

Anônimo

Anônimo

GOSTARIA DE SABER SE VAI AVER SORTEIO
DE APARTAMENTOS DOS NOMES QUE
ESTAO NA LISTA DO ANO PASSADO ?

Gostaria de saber qdo vai ser o proximo sorteio
para quem sta a mais de 10 anos esperando, ou
sera q só vai ter mortadia quem invade terrenos
dos outros..

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

novos sorteios. Quando houver um
empreendimento, quem estiver com o cadastro
atualizado estará apto a participar do sorteio.
Atenciosamente,
Bom dia, Até o momento, não temos previsão de
novos empreendimentos, portanto,estamos sem
previsão de novos sorteios. Com relação a
invasão, quem responde pelo município é a
SEHAB - Secretaria de Habitação - orientamos
para que busque informações junto a este órgão.
Atenciosamente,

15/03/2017

15/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
14/03/2017 Debora cristina costa sanros

Gostaria de me inscrever no peograma minha
casa pois pago aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
holerites (do casal e dos dependentes

14/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Verificamos em nosso banco de dados que a
Sra. já realizou cadastro na COHAB/CP, porém o

DATA
RESPOSTA

mesmo encontra-se inativo pela falta de
comparecimento ao recadastramento que houve
em 2015. Dessa forma, para participar de
qualquer programa habitacional é necessário a
atualização do referido cadastro. Segue
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Boa tarde Eu gostaria de saber se meu cadastro
ainda esta ativo na coab , pois ja faz alguns anos
14/03/2017 EDICLEA ALVES DA CRUZ

que me cadastrei e nao recebi nada ate hoje e
nenhuma informaçaõ. e por falta de tempo nao
consigui ir ate ai para verificar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

14/03/2017

(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

casal e dos dependentes habitacionais) se es

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor , Conforme determinação da Diretoria
O titular em 9 de setembro de 1993, fez cessão e
transferência com subrogação de ônus
hipotecário do imóvel para os srs. Arnaldo
Marcelo Candido e outros. Todavia o sr. João
14/03/2017 Benedito Galvão dos Santos
Batista Pinto, faleceu em 28 de janeiro de 2005,

Outros

tendo sido quitado o financimento em virtude de
seu falecimento. Como posso solucionar este

REQUERER E/OU SER INFORMADA DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA

14/03/2017

zélia maria gemente

JÁ DEVIDAMENTE QUITADO. SE POSSÍVEL
ENVIAR NO MEU EMAIL (zmg2@hotmail.com).
TENTEI CONTATO POR TELEFONE (VÁRIOS
DELES), PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL.
AGRADEÇO PELA ATENÇÃO.

14/03/2017

específica para esse fim. Portanto, não será
possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h.

problema junto ao COHAB. Obrigado.

ESCRITURA DEFINITIVA DE UM
APARTAMENTO (VIDE INFORMAÇÕES
ACIMA) ADQUIRIDO DESTA COMPANHIA, E

desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se

Outros

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.

15/03/2017

cohab
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SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
Olá como posso fazer inscrição, nós moramos
alugado e no momento estou desempregado. E
14/03/2017

JAIR DA SILVA PENA

gostaria de verifica se há possibilidade da
inscrição para conseguirmos uma casa ou
qualquer lugar para moramos. Por favos nos
ajude. Obrigado!

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

15/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sr. José Camilo, 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 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

Olá, boa noite. Sou aluno de arquitetura e
15/03/2017

JOSE CAMILO CARLOS
JUNIOR

urbanismo da PUC CAMPINAS e gostaria de
saber se existe a demanda por estágios dentro
da COHAB, que seria de um grande interesse
meu. obrigado desde já.

Outros

Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html Informamos que no momento não
estamos com vaga de estágio abertas, porém se
for do seu interesse, poderá enviar o currículo
diretamente à Coordenadoria de Recursos
Humanos, através do email
crhu@cohabcp.com.br, onde permanecerá em
nossos arquivos aguardando a abertura de vaga.
Atenciosamente,

15/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

15/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde!!!Eu queria tirar uma duvida,aqui perto
da minha casa tem um programa minha casa
minha vida,e duas familias foi despejada por nao
paga condominio,agua e luz,se acso eu queresse
assumi as parcelas que eles nao pagou e paga
tudo certinho eu posso fica com o apartamento e
transferir para meu nome,ja que eles perdeu o
Ap. Desde ja Agradeço!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Os contratos sobre o Programa Minha
Casa Minha Vida são da Caixa Econômica
Federal, telefone direto com a CEF no tel. 08007216268. Att

15/03/2017

cohab
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MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
15/03/2017

Breno Aparecido Santos
Ladeia

quero realizar meu cadastro na Cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
holerites (do casal e dos dependentes

15/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde a todos. DEPTO JURIDICO Necessito
de algum termo ou e-mail ou afins, informando
que contrato acima esta quitado. Já realizei uma
consulta na Cohab ao qual fui informado que
para imóveis já regularizados a Cohab não
fornece Termo de Quitação, a própria minuta já
serviria como um documento para comprovar que

15/03/2017

MAURICIO TONI

contrato acima esta quitado. Meu filho, Evandro
Siqueira Toni, precisa alugar um imóvel, no
Jardim Santa Leticia, onde a imobiliária Santa
Luzia, solicita este documento para finalizar o
contrato. Sem Isso eles não podem finalizar a
documentação. Por favor, poderiam avaliar e
ajudar com tal solicitação? Agradeço Atenção de
voces. Mauricio Toni

DATA
RESPOSTA

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

o imóvel está quitado. Entretanto no caso deste
contrato, a Rosa Maria Siqueira Toni é falecida e
não realizamos um inventário. Estamos
providenciando o mesmo. Por isso não demos
entrada ainda na minuta do contrato. Contudo,
preciso de ajuda da Cohab para conseguir um
termo ou e-mail ou afins, informando que

RESPOSTA

Outros

específica para esse fim. O interessado /
representante deverá comparecer à sede da
Companhia e protocolar a solicitação de
obtenção do Termo de Quitação, ensejando o
pagamento de taxa de protocolo de R$ 15,00.
Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através dos telefones: 19 3119-9601, falar com
Flávia. Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito
Faria Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,

16/03/2017

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Eu Reinaldo Mendonça Comprei dos herdeiros do
senhor Jose Orestes do Amaral Pinto a casa na
Rua Dom Augusto Alvaro Silva n°132 assumindo
algumas dividas deixadas pelo falecido. Em
janeiro de 2016 um dos herdeiros o senhor Flavio
Pinheiro do Amaral Pinto compareceu na Cohab
solicitando a minuta de escritura desta unidade e
foi informado sobre um saldo residual devedor

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

advindo de um fundo FCVS. Carta assinada por
Vicente G. de Carvalho- funcionário Cohab

15/03/2017

REINALDO MENDONCA

Sabendo que sua quitação de parcelas acordas
em contrato foram totalmente quitadas a mais de
Termo de Quitação
10 anos, pergunto porque não foi exigido essa tal
cobrança de saldo residual ainda? Solicito mais
informações sobre essa divida, pois não foi
pleiteada na justiça ate o momento, pergunto
ainda se não prescreveu prazo de sua cobrança?
Porque a Cohab se nega a dar quitação total e

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

16/03/2017

específica para esse fim. Portanto, não será
possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h.

plena de uma divida já paga? Por gentileza se
necessario solicito agendamento pessoal para
tratar e esclarecer essas duvidas, irei

pessoalmente em encontro com a Cohab para
resolver tal questão. Visto que estou dando
andamento no inventario e o pagamento das dividas de IPTU deixadas pelo falecido. Fico no aguardo de um retorno p

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
Boa Tarde. Sou solteiro, irei me casar daqui
alguns meses e num tenho nenhuma moradia,
16/03/2017

Anônimo

gostaria de me cadastrar na Cohab, como
funciona e que documentos preciso levar, eu
estou desempregado no momento vivo de bicos.
aguardo atendimento

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

16/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab
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MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

16/03/2017

NOME

Carlos Roberto Del Rio
Rosa

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, Sou residente da cidade de Porto Feliz/SP, e
minha residencia está com pendencias com a
Cohab e gostaria de saber quais são e como faço Termo de Quitação
para regularizar, assim como gostaria que me
informassem valor a pagar.

RESPOSTA
Senhora Maria Helena, Conforme entendimentos
telefônicos mantidos nesta data com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, esclarecemos que a
situação do contrato referente ao imóvel
objetivado será enviada através de ofício no
endereço do imóvel. Assim, caso não receba o
ofício mencionado no prazo máximo de 30 dias, a
senhora deverá entrar em contato através do
telefone: (19) 3119-9599 - falar com Vicente Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos – CLFU. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

17/03/2017
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TIPO DE
SOLICITAÇÃO

16/03/2017

FRANCISCO ]HENRIQUE
SILVINO

inscrição e os documento que devo levar para
este processo. Morro há mais de 20 anos na
casa de minha mãe, sou pai de 03 filhos que
tomo conta sozinho, sou diabético, hipertenso e
estou desempregado por causa de problemas de
saúde

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
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

Seguindo orientações da Prefeitura de Campinas,
quero solicitar informações sobre qual o
procedi,mento para inscrição na COHAB
CAMPINAS, para ]se conseguir moradia para
família de baia renda. Quero saber como fazer a

RESPOSTA

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

16/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
16/03/2017

Taís Mostasso

Desejo me cadastrar no programa minha casa
minha vida.

Programa Minha
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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
holerites (do casal e dos dependentes

17/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

16/03/2017

Elisangela Oliveira de
Freitas Santos

uma Televisão mais não chega a dar dois anos,
porém meu esposo trabalha no quartel de
Campinas a mais de dois anos, ele poderia levar
uma declaração de la para comprovar, ?
Obrigada.

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
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

Ola, tudo bem,? Eu gostaria de tirar uma duvida,
eu moro em Campinas a mais de dois anos, mais
não tenho nada no meu nome que comprove isto
que estou aqui a dois anos, tenho uma fatura de

RESPOSTA

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
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

17/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

17/03/2017

17/03/2017

NOME

SOLICITAÇÃO

cristiano cruz da silva

Olá ! Gostaria de saber se quem está cadastrado
no programa mcmv faixa 1 vai poder participar
dos sorteios dos apartamentos na região do dic
5,uma vez que no site da cohab fala que esses
apartamentos serão somente para quem está
cadastrado no faixa 1,5.

Camila

gostaria de sabe já já possui algumas obra da
cohab para sair ester ano, quais são a chances
de uma pessoa conseguir como funciona a
questão da concorrencia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
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Boa tarde A princípio trata-se de um projeto com
previsão para Dezembro de 2018. Para tanto não
dispomos de mais informações no momento.
Assim que oficializar mais informações, serão
divulgadas nos meios de comunicação. Estamos
à disposição. Att. Cohab Campinas

29/03/2017

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Não há previsão de entrega de
imóveis, mesmo assim é necessário que você se
cadastre na Cohab para participar, quando
houver. Att Cohab

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia! A apresentação do comprovante de
endereço atual e de dois anos atrás,tem que ser
em nome do interessado, não sendo aceita
nenhum tipo de correspondência em nome de
terceiros, nem mesmo da família. Para fazer o
cadastro o interessado deve seguir as
orientações abaixo: Documentos necessários

DATA
RESPOSTA

(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / comprovantes de endereço
Ola,eu moro na casa da minha mae e a conta de
17/03/2017

Anônimo

agua daqui da casa esta no nome dela,eu
conseguiria fazer minha inscriçao para os
apartamentos. Obrigado.

Programa Minha
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(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

20/03/2017

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 deficiên

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, eu fui fazer o recadastramento dia
16/03/17. Só que não esta constando que fiz o
recadastramento. Passei na sala 5, com um
atendente, ele me entregou um cartão, que já
havia vencido a data dia 11/02/17, sendo que ele
riscou a data vencida , na parte da frente e me
entregou , dizendo que estava tudo ok.E que o
cartão não teria mais vencimento. Quando fiz
algumas perguntas , neste canal online, perguntei
17/03/2017

Anônimo

do cartão, se eu teria que retirar,como seria o
procedimento?! Me informaram que as pessoas
que cadastraram pela primeira vez, não tem
cartão, após um recadastramento, seria feito um
cartão para mim. Então , eu não fui retirar, pois
disseram que não teria um. OBS Eu gostaria de
saber quanto tempo demora para aparecer no
sistema, que fiz o recadastramento, e se o cartão
será este mesmo, mesmo com o vencimento
11/03/17? Att. Andreia

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Independente da data que esta
Programa Minha
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impressa em seu cartão, ele não perderá a
validade. Voce deverá atualizar o seu cadastro
sempre que houver alguma mudança, porém seu
cartão continuará sendo o mesmo. Estou a
disposição para maiores esclarecimentos Att
Marcia

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

19/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Queria saber quando sai os nomes de quem
ganhou as casas e onde vejo?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia! Mensalmente é divulgada a lista de
candidatos aptos a participarem do Programa
Minha Casa, Minha Vida. No site
(www.cohabcp.com.br) você pode consultar a
lista das pessoas que participaram dos sorteios
anteriores, bem como a relação das pessoas que
foram sorteadas. No momento não há previsão
para realização de novos sorteios.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

20/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

20/03/2017

Ana Paula Teixeira de
Oliveira

Bom dia.Gostaria de deixar minha inscrição para
obeter casa própria pois não possuo imóvel
próprio.

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

20/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

20/03/2017

NOME

CARLOS DA SILVA
MARTINS

SOLICITAÇÃO
Olá, boa tarde! Gostaria de saber se a Cohab
possui casa para serem compradas? Aguardo
resposta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Primeiramente deve se fazer o
cadastro na Cohab. Sempre que possuímos
imóveis disponíveis, buscamos um pretenso
comprador através do nosso cadastro. Estamos à
disposição

29/03/2017

Olá eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo da
Unip Campinas, e queria algumas informações
20/03/2017

Anônimo

sobre o Conjunto Habitacional Padre Anchieta
em Nova Aparecida, queria informações se
possivel de plantas, cortes, fachadas, algumas
informações projetuais mesmo. Desde já
agradeço

Outros

Gostaríamos que se identificasse. Matéria e
professor. Existem várias tipologias nesse CH.
Pode ser horizontal ou vertical? No papel ou
eletrônico

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
20/03/2017

Maria Eunice Lemos de
Oliveira

minha casa minha vida

Programa Minha
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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
holerites (do casal e dos dependentes

20/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

gostaria de saber , se minha namorada e eu
20/03/2017

Cleverson Abraao tomaz
modesto

conseguimos fazer o cadastro no programa , pois
estamos prestes a casar , e não temos condições
de pagar aluguel.

Programa Minha
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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
holerites (do casal e dos dependentes

21/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Solicito Minuta de Escritura em nome de
21/03/2017 Severino Miguel dos Santos Severino Miguel dos Santos, contrato 870382-5.
Imóvel quitado aguardando documentação.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

RESPOSTA
Senhor Severino, Em 09 de setembro de 2016,
sua esposa Senhora Eloisa de Almeida Santos
se apresentou nesta Cohab-CP, oportunidade
que informamos a existência de saldo devedor
residual no valor de R$ 28.718,54, de
responsabilidade do FCVS. Tendo em vista que
não houve pagamento até a presente data, do
saldo residual de responsabilidade do FCVS, o
contrato não encontra-se quitado. Portanto, a
Minuta de Escritura não pode ser liberada.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

21/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
21/03/2017

Pamela Suelen Rodrigues
Dos Santos

Como faço para fazer parte do cadastro minha
casa minha vida?

Programa Minha
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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
holerites (do casal e dos dependentes

21/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Moro no endereço citado - Rua Paiaguás, 360
Vila Miguel Vicente Cury - Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo. Sou locatário, vivo de
aluguel e, nesta semana estou tendo problemas
com a rede de esgoto. Chamei a Sanasa e eles
disseram que preciso saber onde fica, na calçada
da casa, a inspeção usada pela Sanasa. O
esgoto está vazando em minha garagem e fica
21/03/2017

Rafael de Mesquita

um cheiro absurdo. O problema é fácil de ser
resolvido pela Sanasa pois, segundo eles o
problema é afogamento. Mas a Sanasa não
procura mais a inspeção na calçada. Como sou
morador alugado preciso conhecer através da
planta do imóvel a localização da inspeção do
esgoto que fica na calçada... Preciso saber de
vocês se há registro de planta deste imóvel com
vocês e assim poderia fazer uma consulta e
resolver meu problema. Pois na planta se
encontra a localização da inspeção para esgoto.

Sr Rafael: infelizmente não temos esse registro.
Outros

Acreditamos que o problema deva ser resolvido
com a Sanasa ou um profissional particular
experiente. Arqº Rafael Ielo

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

programa da cohab para conseguir uma moradia
tem que ter o nome limpo.

Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. Você poderá
fazer a inscrição mesmo com restrições
cadastrais, porém se você for sorteado não
poderá ter restrições junto a órgãos
federais(Banco do Brasil,Caixa Econômica
Federal e receita federal). O interessado deve

DATA
RESPOSTA

seguir as orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar

boa tarde gostaria de saber se qualqeur
21/03/2017

RESPOSTA

Outros

pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,

22/03/2017

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

moram no imóvel menores de 18 anos); Carte

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
21/03/2017

Anônimo

Quais são os documentos necessários para
cadastro?

Programa Minha
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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
holerites (do casal e dos dependentes

21/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

ola gostaria de saber se ha casas para
transferencia de divida com uma boa entrada,eu
21/03/2017 Cleidiane da silva graciano
consigo comprar uma casa nessas condicoes
atraves da cohab?urgente pode ser na regiao do
ouro verde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde quando há casas retomadas buscamos
através do nosso cadastro famílias que se
enquadram nas exigências para adquiri-las. É
necessário que voce atualize seu cadastro e
informe o valor que tem disponivel para entrada,
para quando surgir um imóvel possamos oferecelo. Quaisquer dúvida estamos a disposição
Cohab

29/03/2017

Estou c parcelas em atraso referente a este
imóvel,mês 12/16,1, 2, 3/17,Poderia por favor me
21/03/2017

Amanda Valéria Ruivo

enviar um boleto c estas parcelas citadas c
vencimento p 05/04/17.Tambem pretendo quitar
este imóvel usando o FGTS (Não é conta

Bom dia Sra Amanda. Enviamos o boleto
Outros

Senhor (a) Anônimo O assunto objeto da sua
reclamação que sao os contratos sobre o
Programa Minha Casa Minha Vida são da Caixa

Gostaria de fazer uma denuncia do conjunto
Anônimo

abtacional sirius. No C2 campo das violetas tem
um morador irregular pagando aluguel C2 torre 4
apartamento 24

28/03/2017

solicitado.

inativa),poderia por favor me informar qual é o
procedimento?

21/03/2017

referente aos meses acima citados para seu email, com vencimento para 05/04/17, conforme

Outros

Econômica Federal, telefone de denúncias direto
com a CEF no tel. 0800-7216268. A Ouvidoria da
COHAB-Campinas permanece à sua disposição
Atenciosamente

22/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

21/03/2017

WILLIAN ROBERTO DA
SILVA

TODOS FORMULÁRIOS QUE VI PEDEM
DADOS DO CASAL, MAS SOU SOLTEIRO E
GOSTARIA DE INVESTIR EM UM LAR PARA

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
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

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER DE
POSSO ME INSCREVER EM ALGUM
PROGRAMA DE MORADIA SENDO SOLTEIRO.

RESPOSTA

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

MIM.

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
holerites (do casal e dos dependentes

22/03/2017

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
21/03/2017

Anônimo

Por favor preciso saber se tem algum documento
pendente. everaldo santos martins. zap
73988823806 obrigado.

Outros

Boa tarde! Para que podemos direcionar a sua
solicitação, será necessário informar com mais
detalhes o assunto. Att

22/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

21/03/2017

LUCELIA PEREIRA DE
ARCANJO

GOSTARIA DE SABER COMO POSSO ME
CADSTRAR NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

22/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
Boa tarde! Gostaria de saber quais os
documentos necessários para fazer o recadastrar
21/03/2017

cristiane Lúcia ribeiro
hunziker

entorno junto a cohab, já que agora eu não sou
mais casada e tenho somente o papel da
averbação do divórcio, estarei no aguardo. Desde
já eu agradeço

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

22/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia, eu fui fazer o recadastramento dia
16/03/17. Só que não esta constando que fiz o
recadastramento. Passei na sala 5, com um
atendente, ele me entregou um cartão, que já
havia vencido a data dia 11/02/17, sendo que ele
riscou a data vencida , na parte da frente e me
entregou , dizendo que estava tudo ok.E que o
cartão não teria mais vencimento. Quando fiz

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

algumas perguntas , neste canal online, perguntei
do cartão, se eu teria que retirar,como seria o

22/03/2017

Andreia Claudia da Silva

procedimento?! Me informaram que as pessoas
que cadastraram pela primeira vez, não tem
cartão, após um recadastramento, seria feito um
cartão para mim. Então , eu não fui retirar, pois
disseram que não teria um. OBS Eu gostaria de
saber quanto tempo demora para aparecer no
sistema, que fiz o recadastramento, e se o cartão
será este mesmo, mesmo com o vencimento

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Andreia Independente da data de
validade que está impressa em seu cartão, ele
Programa Minha
Casa Minha Vida

não perderá a validade. Você deve atualizá-lo
sempre que houver alguma mudança, e mesmo

29/03/2017

atualizando nós não estamos mais trocando o
cartão. Quaisquer dúvida estamos a disposição
Marcia

11/03/17? Att. Andreia C.Silva OBS: Está escrito
isso, no Cadastro. CPF Nome Data Cadastro
11/02/2015 Atualizado em: Validade: 11/02/2017

Após esta data seu cadastro deverá ser
atualizado. A não atualização implicará na
inativação do mesmo. Se os seus dados pessoais tiveram alguma alteração após a data da última atualização do cada

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

22/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia. Gostaria de saber se vai ter sorteio da
cohab esse ano. Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O cadastro
deve ser mantido atualizado conforme data de
validade que consta no cartão CIM entregue
quando da realização do recadastramento. Sem
o número do seu CPF não tenho condições de
verificar o seu cadastro. No momento não há
previsão de novos sorteios. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

30/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Walclenilce, Conforme determinação da
Diretoria desta Companhia e de acordo com a Lei
de Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu

22/03/2017 walclenilce da silva oliveira

PRECISAVA SABER O VALOR TOTAL QUE EU
JÁ PAGUEI DO IMÓVEL?

Outros

representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. O interessado /
representante deverá comparecer à sede da
Companhia e protocolar a solicitação de
obtenção da Planilha de Evolução do Saldo
Devedor, ensejando o pagamento de taxa de
protocolo de R$ 53,00. Em caso de dúvidas
estaremos à disposição através dos telefones: 19
3119-9601, falar com Flávia. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP. Atenciosamente,

23/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

22/03/2017

NOME

Ana Marcia Benedito
Pacheco

SOLICITAÇÃO
Estou encaminhando o mesmo email pois até o
presente não tive retorno da Cohab a mas de 1
Mês Solicitação 000342 ainda estou aguardando
retorno Boa Tarde! Quando adquiri meu imóvel
tinha um debito junta a prefeitura e Cohab
referente a IPTU antigo e ficou de vocês avisa
quando tivesse regularizado até o presente não
obtive retorno ,quero saber como anda esse

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA

Bom dia. Peço desculpas pela demora na
resposta. Informo que estamos empenhados em
resolver seu problema. Encaminhamos
novamente o processo ao nosso Departamento

processo se já esta tudo OK ,pois desde que
adquiri o mesmo . Mas esta divida ficou bem

Jurídico para providências junto à Prefeitura.
Assim que tivermos retorno, estarei te

clara que se refere a Cohab e a Prefeitura que
não tenho nada a ver com esse debito . Que o
mesmo foi um erro da Cohab Obs: Só quero

comunicando. Att

retorno pois ficou de sair no diario Oficial até o
presente nada Fico no Aguardo do Retorno

DATA
RESPOSTA

03/04/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, sou estudante do curso de arquitetura
e urbanismo e junto do meu grupo e o professor
Caio Ferreira de Souza, estamos levantando
informações sobre alguns bairros de Campinas Vila Esperança, Agreste, Jardim Campineiro,

22/03/2017

mariana botossi

Jardim São Marcos e Jardim Santa Mônica. Com
intuito de saber se nesta região existem pessoas
cadastradas em zonas de risco? Ao todo,

Outros

quantas famílias que residem nestes bairro estão
em zonas de risco? na beira do ribeirão

Bom dia, As áreas de seu interesse são do
âmbito da Secretaria Municipal de Habitsção.
Contactar Arqª Vanderléia Guedes. Arqº Rafael

29/03/2017

Ielo

Quilombo, em vista aerea apresentam alguma
familias na zona de risco, existe algum programa
de remoção dessas pessoas? obrigada pela
atenção desde já!
22/03/2017

Anônimo

´--

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Para passarmos as informações
corretas, necessitamos que identifique melhor
qual assunto deseja saber orientação. Att

23/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O processo para Registro do Parque Itajaí 3 e 4
foi enviado para o cartório, porém, voltou com
exigência, e desde então a COHAB estava

23/03/2017

Anônimo

Bom dia Gostaria de saber se tem alguma
novidade quanto a regularização das casas
localizadas no Bairro Conj. Habitacional Parque
Itajai IV desde já agradeço atenção Jane

Regularização
Fundiária

trabalhando para atender a exigência do Cartório.
Depois disso, houve uma mudança na legislação
de Regularização no final de dezembro de 2016,
quando foi publicada a Medida Provisória 759, e
em breve o iremos retomar o processo de
Registro, esperando concluir de uma vez por
todas a Regularização/Registro do Parque Itajaí 3
e 4. Tão logo ocorra o Registro em Cartório, a
COHAB irá dar ampla divulgação, informando
todos os moradores por carta e também pela
imprensa. José Euripedes de Freitas - Diretor
Juridico.

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

ADRIANO PINHEIRO DOS
23/03/2017
REIS JUNIOR

QUERO FAZER UM CADASTRO NA COHAB
COMO FAÇO. VOU DEIXAR NEU CELULAR
TAMBÉM (19)996936456 OU 32218793.

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

24/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

23/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Gostaria de quando serão abertas as incrições
para o "Cartão reforma" do Governo Federal.
Email: hpro@bol.com.br

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia! As inscrições ainda não estão abertas.
Tão logo estiverem os meios de comunicação
irão passar as informações corretas. Att

24/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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);

23/03/2017

ismar galdino maria

como faço para recadastrar, aqui pelo site ou
preciso ir até a cohab campinas?

Outros

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); -

24/03/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

23/03/2017

NOME
marcio luis soares pereira
freire

SOLICITAÇÃO

eu estou interresado a casa da cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Primeiramente você deve se cadastrar
na Cohab. A relação de documentos necessários
se encontra disponivel no nosso site:
www.cohabcp.com.br ATT

29/03/2017

Ola,venho por meio dessa pedir informações e
uma ajuda para que consiga uma moradia.
Acompanho o projeto "loteamento de interesse
publico" a mais ou menos 2 anos. Mas segundo
informações ainda não tem previsão, estou
trabalhando na sanasa em campinas. Minha
renda é de uma media de 2300,onde qual não se
enquadra em nada, o que poderia ser feito ? No
que a Cohab pode me ajudar, pago aluguel no
23/03/2017

Renato Fernando regis

valor de 700,tenho filhos e só eu trabalho, pois
meu filho tem um problema onde requer mais
atenção. Estou desesperado e preciso da ajuda
da Cohab,pois,somente ela poderá me ajudar. O
que pode ser feito, já liguei um milhão de vezes
falei com todos e nunca consegui nada. Eu peço
muito a ajuda de quem possa me ajudar, eu
suplico "me ajude". Estarei no aguar de um
retorno, onde já deixei meu e mail.
openregis2@gmail.com Conto com vocês, mais
uma vez Obrigado Renato Fernando Regis

Outros

Boa tarde Renato No momento não temos
imóveis disponíveis para venda. Você deverá
continuar aguardando pois quando tiver um
empreendimento novo a busca de interessados é
feita pelo cadastro. Mantenha sempre seu
cadastro atualizado. Att Cohab

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

23/03/2017

23/03/2017

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

boa tarde . esse ano terá sorteio de
apartamentos, ou conjunto habitacional!

Anônimo

boa noite gostaria que removessem meus dados
pessoais do google, concurso, Soraia Camila de
Freitas, rg 339663492, cel 996350821

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O cadastro
deve ser mantido atualizado conforme data de
validade que consta no cartão CIM No momento
não há previsão para realização de novos
sorteios. Atenciosamente,

28/03/2017

Bom dia Sra. Soraia, Informamos que estamos
Outros

providenciando a exclusão das publicações dos
concursos que já estão encerrados, do nosso site
na internet. Atenciosamente,

28/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Antonio Carlos, Conforme determinação
da Diretoria desta Companhia e de acordo com a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração

24/03/2017

Antonio Carlos Porfirio de
Almeida

Bom dia, ERstou em atraso de 02 parcelas
referentes a 2017, hoje vou fazer o pagamento
referente ao mês de Janeiro e gostaria de saber
qual o saldo devedor para possivel quitação

específica para esse fim. Assim, por tratar-se de
informação financeira, solicitamos encaminhar
cópia de seu RG e CPF através do e-mail:
Outros

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,
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,

24/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

24/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber, como fico sabendo do sorteio,
ou se tem site para entrar para ver o resultado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O cadastro
deve ser mantido atualizado conforme data de
validade que consta no cartão CIM No momento
não há previsão para realização de novos
sorteios. O acompanhamento pode ser feito
através do site (www.cohabcp.com.br).
Atenciosamente, Taisse

DATA
RESPOSTA

28/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

Boa tarde, eu trabalho recebo o valor de 860,00
24/03/2017 LETÍCIA CAROLINE ALVES

nao fui registrada ainda, posso estar fazendo o
meu cadastro? as casas e apartamento são aqui
em campinas ou , hortolandia, sumare ?

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

24/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
ola ,, gostaria de saber em qual quadro de
habitaçao me enquadro, pois recebo mais de
25/03/2017

ronaldo paiva chiaparini

1.800... mas moro em area de risco junto com
minha mae .. gostaria tbm de saber quando vao
estar cadastrando para este quadro de habitaçao
onde me enquadro! desde ja obrigado.

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

27/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
26/03/2017

thiago bento de oliveira

boa tarde queria saber se tem alguma inscricao
para o programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
holerites (do casal e dos dependentes

27/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

Olá boa noite! Gostaria de saber quando vai
27/03/2017

Anônimo

começar as incrições para casa pela cohab! E
como funciona .. Obrigada desde ja

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

27/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

posso estar indo recadastrar antes do
vencimento? Quando fiz o cartão eu e meu
esposo estávamos desempregados,arrumamos
serviço,masagora no momento etamos
desempregados novamente. ATT: MARIA
APARECIDA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde! Fiz o cartão CIM 12/05/2015 agora dia
12/05 ele vai vencer.Gostaria de saber se para
recadastrar precisa ir depois que vencer?Ou eu
Maria Aparecida Garcia de
27/03/2017
Jesus

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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); -

28/03/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

28/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se já está sendo liberado os
materiais de construção para as pessoas
cadastradas no minha casa minha vida..

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Sobre os materiais de construção,
este assunto é de responsabilidade da Secretaria
de Habitação, setor da Fundap. tel. 3119.9615.
Att

29/03/2017

Para fazer o registro no nome do titular estamos
com a necessidade da Carta de Cancelamento
da hipoteca com firma reconhecida. Este é o
único documento faltante para realizarmos o
28/03/2017

Roseli Moreira dos Santos
Blanco

processo, no qual temos urgência devido ao
falecimento do titular e o prazo para o inventário.
Gostaria de saber qual os documentos
necessários para tal, o prazo e demais
informações úteis. Aguardo um retorno.
Obrigada.

Boa tarde Informamos que a Cohab/Campinas
Outros

não possui empreendimentos na cidade de Nova
Odessa. Favor verificar o agente financeiro do
financiamento. Atenciosamente,

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
sou solteira, moro com meus pais e irmaos,
porem meu pai è usuario de drogas e alcoolatra
28/03/2017

Anônimo

gostaria se saber se tenho chance de conseguir
um imovel atraves do programa, pois a renda
mensal è de apenas 1.100,00 sendo que moram
6 pessoas

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

28/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

28/03/2017

NOME

Patrícia Regina da Silva

SOLICITAÇÃO

Boa tarde tenho cadastro na Cohab gostaria de
saber quando sai sorteio a terá este ano.
Aguardo contato obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Verificamos em nosso sistema CIM Cadastro de Interesse a Moradia que seu
cadastro está em dia, devendo ser até o dia
17/08/2017. No momento não há previsão de
sorteio. Mas, quando houver, participarão todos
que estão cadastrados no CIM - Cadastro de
Interessa a Moradia, com renda familiar bruta de

DATA
RESPOSTA

30/03/2017

até R$ 1.800,00. Atenciosamente,
Gostaria de saber porque a Cohab não faz as
casas que nem fazia antigamente tipo as das
Vilas 31 de Março, Costa e Siva, Miguel Cury???
Por que só constrói prédios?Eu não gostaria de
morar em prédios eu tenho fobia, animais e mãe

28/03/2017

Ana Jandira Raphael

muito idosa e a aglomeração me causa
nervoso,porque não constrói as casas
novamente, cada um no seu terreno
individual????? E eu como tantas pessoas
necessitamos de moradia, e eu sou Campineira
da gema há 50 anos e nada deu conseguir uma
casa minha para mora, muito triste, ou morrer e
nada, ai ser igual a aposentadoria, triste e muito
triste

Srª Ana Jandira A Cohab não constrói há mais de

Outros

20 anos Conjuntos Habitacionais. Os prédios que
foram sorteados há pouco tempo faz parte do
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo.
Não se constrói mais imóveis por falta de
recursos. Estamos a disposição para mais
informações.

30/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

28/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Ola por favor queria ter informações sobre os
sorteio Pois ja tenho 17 anos de inscrição

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O cadastro
deve ser mantido atualizado conforme data de
validade que consta no cartão CIM entregue
quando da realização do recadastramento. Sem
o número do seu CPF não tenho condições de
verificar seu cadastro. No momento não há
previsão de novos sorteio. Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

30/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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);

28/03/2017

jaqueline de cassia santos

gostaria de saber se ainda posso ir fazer meu
recadastro ? e o que tenho q levar. A/T:Jaqueline

Programa Minha
Casa Minha Vida

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); -

29/03/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

Gostaria de saber sobre incrisção de um imovel
28/03/2017

Maria Angela Maia

,moramos eu e minha mãe cadeirante 80 anos e
estamos precisando parar de pagar um aluguel
tão caro.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
holerites (do casal e dos dependentes

29/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

29/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Bom dia é verdade que essas pessoas que ficam
invadindo terrenos é cadastrado e sortiados
primeiro que a gente que já está na fila a mais de
3 anos porque se for assim é um marco injustiça
porque a maioria desse povo que envade tem
casa e usa isso como desculpa eu pago aluguel e
nem por isso preciso invadir pra ter alguma coisa
porque se eu tiver que ganha eu vou ganhar se
Deus quiser porque pagar aluguel não é fácil
ainda mais com 4 filhos tenha um bom dia e

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Moro no sírios a.3 .porém tem um apartamento
fechado onde a pessoa c nunca apareceu.porém
29/03/2017

Anônimo

Outros

fila de espera .deveria vir a fiscalização e trazer
outra família que precisa. O condomínio e a3
torre 10 apartamento 22
Está sendo invadido apartamento 22 Torre 10 a3
29/03/2017

Anônimo

residencial Sirius acho devem se doado pra
alguém está na fila de esperar gostaria de
providência imediata sentindo inconformada

Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O cadastro
deve ser mantido atualizado conforme data de
validade que consta no cartão CIM. Sem o
número do seu CPF não tenho condições de

DATA
RESPOSTA

30/03/2017

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

estou resando pra ter sorteio esse ano

está semana foi esurado o s a chave será.
envadido.acho njusto porque tem muita gente na

RESPOSTA

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

29/03/2017

Boa tarde! Os contratos sobre o Programa Minha
Outros

Casa Minha Vida são da Caixa Econômica
Federal, telefone de denúncias direto com a CEF
no tel. 0800-7216268. Att

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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

Bom dia Para inscrição na cohab, o que devo
fazer, moro com minha esposa e filho de 09
29/03/2017

dirceu da silva

meses na casa de minha mae e necessito de
uma residencia para morar com minha familia.
Fico no aguardo. Dirceu

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

29/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

29/03/2017

NOME

Raquel Alice Alves Dos
Santos

SOLICITAÇÃO

como participo deste programa .ja sou
cadastrada na cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. Verificamos
em nosso sistema CIM - Cadastro de Interesse a
Moradia que seu cadastro está em dia, devendo

DATA
RESPOSTA

30/03/2017

ser até o dia 13/08/2017. No momento não há
previsão de sorteio. Mas, quando houver,
participarão todos que estão cadastrados no CIM
- Cadastro de Interessa a Moradia, com renda
familiar bruta de até R$ 1.800,00.
Atenciosamente,
Boa tarde O atendimento da Cohab é somente

Olá, boa tarde. Estou com uma dúvida, a cohab
29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

Anônimo

Teresinha Ribeiro Friano

Teresinha Ribeiro Friano

envia representante para negociar venda de
imóvel alienado?
Boa tarde Estou fazendo o inventário da casa
com o advogado e ele solicitou uma cópia do
contrato Desde ja agradeço
Boa tarde Minha mãe esta fazendo o inventário
da casa e o advogado solicitou a cópia do
contrato

Outros

na avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque
Italia. Att Cohab

29/03/2017

Cópia de contrato

boa =tarde! Respondido na SIC nº 469/2017 Att

29/03/2017

Cópia de contrato

Boa tarde! Respondido na SIC nº 469/2017. Att

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

29/03/2017

NOME

Teresinha Ribeiro Friano

SOLICITAÇÃO

Boa tarde Minha mãe esta fazendo o inventário
da casa e o advogado solicio cópia do contrato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cópia de contrato

Boa tarde! Vamos solicitar a pasta deste
contrario que não se encontra na sede da CohabCampinas, fica em uma empresa terceirizada.
Tão logo chegar a pasta entraremos em contato
para retirada do contrato. Iremos solicitar
segunda feira dia 03/04, chega dia 04/04. Att

29/03/2017

Olá, boa tarde! Por favor, há algum trabalho ou
auditoria a ser realizada no Programa Minha
Casa Minha Vida que esteja em andamento?
Moro na Vila Abaete e constato muita
irregularidade e injustiça, pessoas que pegaram o
29/03/2017

Anônimo

apartamento e não moram, uns são alugados,
invadidos, vendidos... Até pessoas que já foram
sorteados em outro empreendimento, venderam
e pegaram novamente outro imóvel, enfim, muita
coisa que não era para acontecer. Agradeço
desde já a atenção de vocês. Aguardo resposta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

Bom dia Stephanie, 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
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

Boa tarde, Sou estudante de arquitetura e
urbanismo da PUC CAMPINAS e tenho interesse
em realizar um estágio na COHAB. Gostaria de
29/03/2017 Stephanie Louvet Guazzelli
saber se há uma previsão para abertura de vagas
para estágio? E como é o processo seletivo?
Atenciosamente, Stephanie Louvet Guazzelli

RESPOSTA

Outros

Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:

31/03/2017

http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html Informamos que no momento não
estamos com vaga de estágio abertas para o
curso de arquitetura e urbanismo, porém se for
do seu interesse, poderá enviar o currículo
diretamente à Coordenadoria de Recursos
Humanos, através do email
crhu@cohabcp.com.br, onde permanecerá em
nossos arquivos aguardando a abertura de vaga.
Atenciosamente,
Desculpas porém não compreendi sua pergunta.

29/03/2017

Anônimo

Gostaria de saber qual é à metragem que vcs
usam para medir um terreno de ocupação.

Outros

Você gostaria de saber qual o tamanho minimo
do lote ou como realizamos a medição de um
lote? Se puder complementar com maiores
informações para que possamos sanar suas
duvidas

31/03/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

REGINALDO ROBERTO
FERRAZ

Bom dia Reginaldo, Nós seguimos as instruções
legais do Programa Minha Casa, Minha Vida que,

injusto pessoas que estão a vários anos de
espera, eu mesmo estou deste de 2012 e nada
todo ano eu renovo o cadastro participo de

segundo a Portaria 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

sorteio,e outros com menos de um ano são
sorteados, e pior muitos pegam o apartamento e

Moradia Ainda segundo a Portaria 610/2011,
alterada pela portaria 595/2013, que dispõe sobre

Não concordo como é feito os sorteio, acho que
deveria começar do final para o começo, muito

30/03/2017

RESPOSTA

alugam ou vendem, na internet tem vários
apartamentos da Cohab a venda... quem
fiscaliza??? um dia vou ser sorteado??? Na

Outros

verdade quando nós preenchemos um cadastro,
é porque precisamos para ontem e não para

os parâmetros de priorização e seleção dos
beneficiários do Programa Minha Casa Minha
Vida, 3% das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento aos idosos e 3%
das unidades habitacionais deverão ser

daqui dez, quinze ou vinte anos preferencia ja
estipula uma porcentagem boa, mas quero saber
e eu e os que estão a anos e nada ???

reservadas para atendimento a pessoa com
deficiência ou cuja família façam parte pessoas
com deficiência. É importante esclarecer que o

DATA
RESPOSTA

31/03/2017

sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. Critérios
nacionais de seleção do Programa estabelecido

pelo Ministério das Cidades Famílias residen

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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);

Adriana Cristina de Oliveira
30/03/2017
Acosta

TENHO CADASTRO NA COHAB A MAIS DE 10
ANOS , GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA ATUALIZAR?

Outros

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); -

31/03/2017

Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
30/03/2017

Anônimo

boa tarde gostaria de escrever no programa
minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
holerites (do casal e dos dependentes

31/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
30/03/2017

Vanessa

Quero saber a lista de documentos para inscrição
e quais as datas liberadas para realizá-la.

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

31/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Verificamos em nosso banco de dados
que a Sra. não possui cadastro habitacional na
COHAB/CP. Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. Não
disponibilizamos mapa de bairro. Segue
orientações necessárias para efetivação de
cadastro. CADASTRO NOVO Documentos
necessários (originais): Comprovar pelo menos 2
30/03/2017

Ana Paula

Boa tarde, por gentileza, onde posso conseguir
mapa de bairro ?

Outros

últimos anos de moradia em Campinas,
apresentando 02 correspondências /

03/04/2017

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

de Trabalho (do casal e dos dep. habitaciona

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde, Meu nome é Bárbara, sou estudante
do 9º semestre do curso de Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade Metodista de
Piracicaba no campus de Santa Bárbara d'Oeste.
Pelos próximos dois semestres estarei realizando
meu Trabalho Final de Graduação na área de
Planejamento Urbano e Regional tendo como
estudo alguns dos municípios que compõe o
Aglomerado Urbano de Piracicaba. Neste

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

momento estou mapeando todos os
empreendimentos de Habitação de Interesse
Social na área de estudo. Por este motivo,
30/03/2017

Bárbara Caetano
Damasceno

gostaria de saber se poderia ter acesso ao
MAPEAMENTO (LOCALIZAÇÃO) DOS

Outros

//

EMPREENDIMENTOS REALIZADOS PELA
COHAB CAMPINAS. Para isso precisava dessas
informações referentes aos municípios de
Capivari e Rafard. Sei que podem haver
problemas em relação a isso por conta do sigilo
bancário, por este motivo não desejo ter acesso
aos valores de contratação, apenas sua
localização (apenas o nome das ruas e bairro já

seriam suficientes para encontrar sua localização
via google earth). Para qualquer esclarecimento
seguem as informações para contato de meu
orientador Prof. Dr. Estevam Vanale Otero (estevamotero@yahoo.com | (19) 99291-0172) e telefone do campus onde

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Adriano, Para adquirir uma unidade
habitacional, deve-se cadastrar e quando houver
um empreendimento, participar de sorteio, se for
sorteado, deverá apresentar documentação para
análise. No momento, não temos previsão de
novos empreendimentos. Verificamos em nosso
sistema, e consta que você fez cadastro em
03/04/2013 e recadastrou em 21/07/2015, tendo
validade até 21/07/2017, após essa data é

boa tarde eu adriano vieira Alves tô na rua não
tenho pra onde ir aqui no jardim Capivari tirou

necessário atualizar cadastro. ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO Documentos necessários

todas nós tô ficando dentro do meu carro os
policiais falou pra mim ir fazer cadastro aí na
30/03/2017

adriano vieira Alves

cohab mais eu já tenho cadastro aí já to
desempregado que dá pra vcs fazer aí pra mim
porque eu não tenho pra onde ir tô
desempregado tô dentro de um carro dá um
retorno pra mim

Outros

(originais): Apresentar uma correspondência
atual em nome do interessado - mês que vem na
Cohab ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura,

31/03/2017

CPFL, SANASA, telefone, carta. Não podendo
ser nota fiscal. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Cartão CIM Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de

18 anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitaciona

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia,Srta.Marcia, Então ok. Já que o cartão
será este mesmo,sem problemas. Más no
site,não esta atualizado o cadastro. OBS: Não
teria que modificar no site também? CIM Resultado da Pesquisa Titular CPF 26565313814

30/03/2017

Anônimo

Nome ANDREIA CLAUDIA DA SILVA
Cônjuge/Convivente CPF Nome Data Cadastro
11/02/2015 Atualizado em: Validade: 11/02/2017
Após esta data seu cadastro deverá ser
atualizado. A não atualização implicará na
inativação do mesmo. Se os seus dados
pessoais tiveram alguma alteração após a data
da última atualização do cadastro, procure a
Cohab para atualizá-lo. voltar

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia Andreia Essa data de atualização deve
ser desconsiderada mas para evitar qualquer tipo
de problema, entrei em seu cadastro e mudei
essa data para daqui dois anos até que se mude
essa informação no sistema. Pode consultar
novamente que verá a alteração. Qualquer
dúvida estou a disposição Marcia.

DATA
RESPOSTA

03/04/2017

cohab

COHAB-CAMPINAS
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
31/03/2017

joceilma silva de souza

Solicito cadastro minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
holerites (do casal e dos dependentes

31/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

COHAB-CAMPINAS
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia! Esclarecemos que o cartão CIM –
Cadastro de Interesse em Moradia é um
comprovante do cadastro que também serve
para acompanhar a validade do mesmo. Após
seu vencimento o interessado, tem um prazo de
até 15 dias para se recadastrar. SEGUE
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA

DATA
RESPOSTA

RENOVAÇÃO. Documentos necessários
(originais): Correspondência atual em nome do
interessado (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta) em nome do
interessado sendo uma do mês atual. CPF (do

O meu cartão esta vencendo hoje gosta ria de
31/03/2017

Anônimo

saber se pra renovar o cadastro tenho só hoje
pra ir ou mais uns dias ?
Email:Clau_SS_8@hotmail.com

Outros

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

03/04/2017

cohab
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MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
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
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
Gostaria de Saber quando abre a data de
cadastro para o programa e o que é necessário
31/03/2017 Heloisa Cristina Silva Faria

para se cadastrar, moro com meus pais e dois
irmãos e gostaria de me cadastrar para ter minha
própria moradia. Obrigada. Heloisa.

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

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
holerites (do casal e dos dependentes

31/03/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

31/03/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

olá boa tarde Quero saber a respeito dos sorteios
para 2017.Sou inscrita a algum tempo e nunca fui
sorteada e n encontrei nenhuma informaçao a

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

respeito.

31/03/2017

VERGINIA DORNELAS

posso ver esse processo e com quem agendo.
Trabalho na SEMRB. Desde já agradeço.

Bom dia! Para participar dos programas
habitacionais, é necessário o cadastro do CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que dá
acesso aos programas habitacionais que
estiverem disponíveis no município. O cadastro
deve ser mantido atualizado conforme data de
validade que consta no cartão CIM. Sem o

DATA
RESPOSTA

03/04/2017

número do seu CPF não tenho condições de
verificar seu cadastro. No momento não há
previsão de novos sorteio. O acompanhamento
pode ser feito através do site
(www.cohabcp.com.br)na parte de cadastros
habitacionais. Atenciosamente,
Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre

Boa tarde! Tem um processo do meu condominioMORADA DAS BANDEIRAS, tramitando na
coordenadoria tecnica-CERF/SEHAB Nº
1999/77145 - gostaria de saber o andamento, se

RESPOSTA

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

03/04/2017

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

sorteados das casas e apartamentos e isso sir
não tenho lugar pra colocar agente pra que foi
adriano vieira Alves

tirar agente daqui dessasse agente até agente
ser sorteandos agora agente não tenho pra onde
ir eu mesmo não tenho pra onde ir eu não tenho
família aqui pra enterar eu tenho uma filha de 3
anos e não tenho pra onde ir e agora agente vai
fica na rua até ser sorteado

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
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

boa noite vcs mandou as polícia tirar agente
daqui do jardim Capivari sem ter lugar pra colocar
agente e agora agente vai ficar na rua até ser

31/03/2017

RESPOSTA

Outros

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
holerites (do casal e dos dependentes

03/04/2017

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional

cohab

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

MÊS: MARÇO/2017 TOTAL: 163
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Como não se identificou, não temos
como dar maiores informações sobre o seu
cadastro. Cabe-nos apenas esclarecer que o fato
de estar cadastrado, não significa que será
atendido, pois, segundo a Portaria 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
31/03/2017

Anônimo

Boa noite est ou a Cinco anos na lista de espera
ate hoje nAo Ganhei me. Ap

Outros

sorteio do CIM – Cadastro de Interesse em
Moradia Ainda segundo a Portaria 610/2011,
alterada pela portaria 595/2013, que dispõe sobre

04/04/2017

os parâmetros de priorização e seleção dos
beneficiários do Programa Minha Casa Minha
Vida, 3% das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento aos idosos e 3%
das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento a pessoa com
deficiência ou cuja família façam parte pessoas

com deficiência. É importante esclarecer que o
sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa

