cohab

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

MÊS:ABRIL/2017 TOTAL: 110
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 eu posso participar de
01/04/2017

Anônimo

programas habitacionais estando desempregada.
Moro com minha mãe, tenho um filho e não
trabalho no mome to.

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

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

não conseguiu pagar o imóvel , como faço pra
conseguir também por que estou a 8 anos na
espera e não consegui nada ainda ...

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Jéssica. No momento não dispomos
de imóveis para recomercialização. Quando o

Bom dia , fiquei sabendo que esta tendo uma
recomercializaçao dos imóveis de pessoas que
03/04/2017 Jessica Rodrigues Teixeira

RESPOSTA

imóvel é reintegrado na posse da Cohab é feito
Outros

uma avaliação pelo nosso engenheiro e é
oferecido as pessoas que estão cadastradas e
que possuem renda e poupança compatíveis com

03/04/2017

o valor do imóvel. Estou a disposição para
maiores esclarecimentos. Att
Bom dia Documentos necessários para
cadastramento(originais): Apresentar duas
correspondências em nome do interessado, não
podendo ser nem nome de outra pessoa e não
aceitamos nenhum tipo de declaração. - Uma
correspondência de no mínimo 2 anos no nome
do interessado. Ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta ou nota fiscal (nome,
data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

Bom dia ! Tenho 22 anos, e moro sozinha em
casa de aluguel há 2 anos e meio, gostaria de
03/04/2017

Larissa Evangelista dos
Santos Pereira

saber como devo proceder para o cadastro na
COHAB, pois o comprovante de endereço de
dois anos atrás só tenho no nome do dono da
casa. É possível usar o dele, com alguma
declaração informando que moro lá ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO

04/04/2017

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 deficiência
na composição familiar apresentar: atestado

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Para as devidas regularizações, solicito
03/04/2017

Sandra Regina Neves

informações sobre os procedimentos para que eu
Minuta de Escritura
possa pegar a MINUTA DE ESCRITURA.
Agradeço atenção Att. Sandra Regina Neves

RESPOSTA
Bom dia, já informamos referente ao contrato
1370695, em uma solicitação anterior, nº
1538/16. Abaixo encaminhamos novamente a
relação de documentos. **** DESTINATÁRIO:
SANDRA REGINA NEVES Nº. CONTRATO:
1370695 Prezado(a) Senhor(a) A partir desta
data V.S, assim que desejar poderá solicitar a
MINUTA de Escritura de Compra e Venda na
sede da COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima
Nº 10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá
trazer esta convocação, e XEROX dos seguintes
documentos: Contrato do Imóvel Certidão
ATUALIZADA de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e Casamento com averbação do óbito,

DATA
RESPOSTA

05/04/2017

se viúvo (validade de 30 dias a partir da data de
emissão da certidão) Carteira de Identidade do
casal CPF – Cadastro de pessoa física do casal
Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta nome, rua, número, quadra e lote Certidão
Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ) Se

03/04/2017

Anônimo

boa tarde , gostaria de saber , como faço para
obter um imóvel , a renda mensal minima , os
requisitos.

for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do
CONDOMÍNIO ORIGINAL (assinada e recon
Boa tarde. Para adquirir qualquer imóvel da
cohab é necessário primeiramente que se faça o
Outros

cadastro. Tendo algum imóvel disponível é
através deste cadastro que é feita a análise para
verificar quem preenche os requisitos para
aquisição do mesmo. Att

03/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

03/04/2017

Anônimo

Moro em campinas des de quem nasci em maio
faço 18 anos , mais nunca tive conta no meu
nome (para comprovar endereço) eu consigo me
inscrever no programa minha casa minha vida ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

03/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde Adriano, Sua solicitação 2017.000479
de 30/03/2017 foi respondida no mesmo dia.
Favor verificar. Nós seguimos as instruções

DATA
RESPOSTA

legais do Programa Minha Casa, Minha Vida que,

03/04/2017

adriano vieira Alves

eu adriano vieira Alves vcs falando pra mim fazer
o cadastro aí na coahab mais eu já tenho
cadastro na coahab e já fiz o recadastramento de
novo tenho um monte de apartamento que vcs
tirou gente de terceiro porque vcs não dá esses
apartamento que vcs tomou de volta e dá pra
quem precisa eu mesmo estou precisando ainda

Outros

desempregado o que eu faço desempregado sem
lugar pra morar

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
Moradia Ainda segundo a Portaria 610/2011,
alterada pela portaria 595/2013, que dispõe sobre
os parâmetros de priorização e seleção dos

05/04/2017

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,
conforme previsto na referida portaria. Critéri
Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
04/04/2017

Anônimo

como esta negociacao vila renascenca campina
sp

Regularização
Fundiária

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

05/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

04/04/2017

Anônimo

Qual a documentação que preciso enviar para o
cadastro habitacional?

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

05/04/2017

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

04/04/2017 Antonio Espedito de Souza

Boa tarde! porgentileza, gostaria de saber se
possuo parcelas em atrazo?

Outros

Bom dia Consultamos seu contrato e não possui
prestações em atraso. Seu contrato encerrou em
janeiro/2017. Este empreendimento ainda não
tem registro, então vamos solicitar sua pasta no
arquivo e verificar se tem termo de quitação e
entraremos em contato. Att

05/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

04/04/2017

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber quando é possível
se cadastrar para programas habitacionais?
Obrigada. Cristiane

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

05/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Adriano, Suas solicitações 2017.000479 de 30/03/2017 foi respondida em
30/03/2017 e a solicitação 2017.000494 foi
respondida em 05/04/2017. Portanto, não foram
canceladas e sim respondidas no mesmo dia que
foram enviadas, favor verificar. Nós seguimos as
instruções legais do Programa Minha Casa,
Minha Vida que, segundo a Portaria 610/2011 do

eu adriano vieira Alves recebi suas resposta com
uma lista de documentos pra fazer cadastro eu já
04/04/2017

adriano vieira Alves

tenho cadastro aí já e foi renovado já tenho um
tempo que eu já estou na espera aí esperando
uma moradia eu mandei uma solicitação
respondendo vcs pegou e cancelou a minha
solicitação

Outros

Ministério das Cidades, a demanda para seleção
dos candidatos beneficiários ao programa Minha
casa Minha Quem faz a fiscalização do Programa
é a Caixa Econômica Federal, denúncias podem
ser feitas através 08007216268. Esclarecemos
ainda, que o fato de estar cadastrado não
garante o atendimento, por se tratar de sorteio. E
até o momento, não temos previsão de novos

05/04/2017

empreendimentos. É importante ressaltar que
seu cadastro terá que ser renovado em
21/07/2017. Atenciosamente,
Bom dia Sintia, Todas as informações estão
disponíveis no site da COHAB
(www.cohabcp.com.br). Ocorre que o último

Ola, gostaria de poder acompanhar o andamento
do meu cadastro e datas para sorteios, porem
nao estou conseguindo acessar nada.. apenas a
04/04/2017

Síntia Campos de Oliveira

lista de pessoas aptas ao sorteio. e desde q fiz o
cadastro, a qse dois anos vejo q meu nome esta
na mesma pagina na mesma numeração. peço q
se puderem me ajudar com isso, ficarei mto
agradecida. obrigada!

Outros

sorteio foi realizado em 02/2015 e não temos
previsão de novo sorteio. Esclarecemos ainda
que, não há uma ordem de inscrição, pois
quando houver algum empreendimento será
realizado sorteio. Atenciosamente,

05/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

04/04/2017

Daniele alves de castilho

gostaria de saber se tenho que ir ai na data
abaixo 23_07_2017

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

05/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

04/04/2017

Daniele alves de castilho

Gostaria de saber se tevo ir a cohab no dia
23_07_2017

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

05/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

05/04/2017

Anônimo

Quero saber como faço para me inscrever na
Cohab?

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

05/04/2017

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

05/04/2017

Anônimo

gostaria de saber datas de sorteios da cohab,
onde posso acompanhar?

Outros

Bom dia, Todas as informações podem ser
acompanhadas através do site da COHAB www.cohabcp.com.br. Até o momento não temos
previsão de novos sorteios. Atenciosamente,

06/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia vc estão vendo casa para os moradores

06/04/2017

Anônimo

da favela do jardim samambaia . Pois tem que
olhar direito . Pois tem pessoas que falam que
moram na casa e não moram . E com isso tem
pessoas que perde o direito de ter uma casa .
Analise bem essas pessoas . E que nem um
caso que uma moça falou pra mim . Na casa
numero 288 . Moram duas pessoas . O filho que
e solteiro não tem mulher e nem filho e a mãe na
frente . Tem que so dar uma casa pra eles . Pois
tem dois 2 e esta errado . E so um beneficiário
naquela casa . E outros casos por ali esta
ocorrendo . E um absurdo analise bem pessoal .
Obrigado . Tem que fazer justiça . Pra essas
pessoas que quer enganar a cohab . Fiscalizem
bem as pessoas . Obrigada . Espero que

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9621 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas. aqtt

Programa Minha

bom dia Precisamos que identifique o assunto
para podermos passar as informações corretas.

06/04/2017

fiscalizem isso melhor para não deixar outras
pessoas sem casa . Ok
06/04/2017

Anônimo

Ola

Casa Minha Vida

Att

06/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

06/04/2017

elisangela da silva oliveira boa tarde gostaria de saber como fasso pra fazer
estevam
o meu recadastramento

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

06/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

06/04/2017

Anônimo

Boa noite já tenho cadastro ai na cohab
campinas...dai desejo saber quando vou ser
sorteada com apartamento?

07/04/2017

Anônimo

como faço pra cadrastra online

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

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. Sem o
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! Inscrição não faz on-line apenas
comparecendo na sede da Cohab-Campinas,av.
Pref. Faria Lima. 10 - Pq Italia - segunda a sexta
8h as 16h. Entrar no site da Cohab/CP
(cohabcp.com.br) e trazer a documentação
exigida. Att

DATA
RESPOSTA

07/04/2017

07/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

07/04/2017

Adriano Aritsides

Bom dia, tenho um cadastro de interesse em
moradia e um cartão CIM e está para vencer,
queria saber que documentos precisso levar para
renovação ? Eo local exado?

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

10/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

07/04/2017

Anônimo

Boa tarde gostaria de solicitar a cópia do contrato
n°69207.

Cópia de contrato

Boa tarde Para podermos atender a solicitação,
necessitamos que se identifique colocando:
nome, contrato, telefone para entrarmos em
contato. Att

07/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde... Gostaria de saber pois fiz incrição
há 10 anos atraz e nunca recebi nenhuma carta
07/04/2017

Luciana Rosa da Silva

informando se fui sorteada ou não ...como posso
saber se meu cadastro ainda existe e se já fui
sorteada ou não. poderia me ajudar por gentileza.
f: 19-992900330 e-mail:
luciana_rosa30@hotmail.com

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Luciana, Em nosso sistema não
Programa Minha
Casa Minha Vida

encontramos o seu cadastro. No entanto, você
deve procurar a Secretaria de Habitação de sua
cidade - Hortolândia, pois o cadastro só pode ser
feito mediante a comprovação de residência no
município de Campinas. Atenciosamente,

10/04/2017

Bom dia Aline, Verificamos no CIM - Cadastro de
Interesse a Moradia e não consta cadastro em
seu nome. Para se cadastrar deve comparecer a
empresa com os seguintes documentos:
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
Fiz uma inscrição da minha casa minha vida.
07/04/2017

Aline de Moura

Mas até hoje não tive notícia alguma. Posso fazer
outra inscrição e quando seria?

Programa Minha
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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

11/04/2017

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 es

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

Sou solteiro, trabalho registrado no Mckin
07/04/2017

Ycaro de Melo Andrade

Donalds, gostaria muito de ter essa oportunidade,
moro com meus pais, mas pretendo me mudar
logo para poder me casar.

Programa Minha
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

10/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

Bom dia a tualmente moro em campinas ja a 2
anos e 4 meses moro nos fundos da minha sogra
nao sou casada em apepal mas moro junto com
09/04/2017

Anônimo

meu namorado como posso fazer minha inscriçao
para uma casa? Se nao possuo nada em meu
nome aqui pois vem tudo no nome do meu

Outros

esposo ou da sogra? Preciso miito de uma casa
por fa lr me ajudem

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

10/04/2017

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

09/04/2017 Maria das Graças Macedo

Solicito a cópia do contrato Obrigada!

Cópia de contrato

bom dia! A Cópia do contrato se for só cópia
simples, teria que pagar o custo do xerox. Se for

10/04/2017

uma cópia autenticada o valor é R$ 69,00. Att
Bom dia! Conforme consultado em nosso sistema
09/04/2017 Maria das Graças Macedo

Solicito termo de Quitação Obrigada!

Termo de Quitação

este contrato já foi solicitado minuta de escritura
em 04/10/2016. Proximo passo seria a escritura
definitiva. Nestes casos que o empreendimento é
registrado não se fornece termo de quitação. Att

10/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Rosemere, Verificamos que você se
cadastrou em 12/01/2014 e está com seu
cadastro inativado por não ter comparecido ao
recadastramento em 2015. Para reativá-lo deverá

10/04/2017

rosemere teixeira barbosa

virificar minha incrição
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recadastrar apresentando os documentos abaixo.
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
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota

11/04/2017

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

imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do

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

10/04/2017

mayara dos santos souza

Bom dia! Gostaria de me inscrever no programa
minha casa minha vida, quais os requisitos e
documentos exigidos?

Programa Minha
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

10/04/2017

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

DATA

10/04/2017

NOME

Claudia Regina Rufio

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! eu não consigo verificar o meu
cadastro, será que foi excluido Obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde Claudia, Verificamos no CIM -Cadastro
de Interesse a Moradia que você realizou seu
cadastro em 18/06/2009 e recadastrou em
18/03/2015, tendo que atualizá-lo após essa
data. Segue relação de documentos necessários.
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Documentos
necessários (originais): Apresentar uma
correspondência atual em nome do interessado mês que vem na Cohab ou mês anterior. (ex.
loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
carta. Não podendo ser nota fiscal. CPF (do
casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Cartão CIM Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito

DATA
RESPOSTA

11/04/2017

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

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

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

10/04/2017

Anônimo

BOA NOITE Mês que vem eu tenho que validar
meu cadastro do cartão de interesse em
moradia...Eu gostaria de saber quais os
documentos eu devo estar levando para efetuar
os procedimentos??? OBRIGADO

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

11/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

10/04/2017

Anônimo

Como funciona esse programa?
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

12/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

10/04/2017

Anônimo

Gostaria de fazer uma inscrição para fila de
espera de apartamento ou terreno. fico no
aguardo para maiores orientações.

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

11/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

10/04/2017

andre luis dos santos
ferreira

gostaria de receber informaçoes referente a
cadastro na cohab para casa popular
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

11/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia ! Venho através deste portal colocar
minha total insatisfação com a Cohab , meu
bairro que fica em sousas campinas esta sendo
invadido ja ha algum tempo por pessoas
desconhecidas e de outros estados.A proporção
ja esta absurda muita gente invadindo
construindo cada vez mais em locais ilegais e
ainda furtando energia.Resumindo muita bagunça
11/04/2017

Anônimo

feita por eles e com total desrespeito com quem
realmente lutou e mora laa mais de 15 anos.Pelo
que vejo não ha nenhuma fiscalização por arte da
Cohab e o bairro esta abandonado.Quando foi
concedido o terreno foi dito pela Cohab que não
poderia ser alugado e nem abrir Bar, mas hoje o
que se ve é um total abandono e desrespeito
com o morador que desde o começo lutou e
cumpri seu dever junto a Cohab. Peço
providencias quanto a situação. Obrigado. e-mailbackribeiro@hotmail.com

Outros

Bom dia. Para que possamos tomar as
providências, é necessário que nos informe o
endereço. Estamos à disposição. Att Marcia

13/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Fabiana, Verificamos no CIM – Cadastro
de Interesse a Moradia, que você fez cadastro

11/04/2017

Fabiana Constantino da
Silva

bom dia, em 2014 ou 2015 eu fiz a minha
inscrição na ai com vocês, em 2016 meu nome
esta na lista de espera e fui convocada para
atualizar os dados, logo em seguida fui
convocada para que eu retirasse a minha carteira
do cadastro habitacional, e agora para a minha
surpresa entrei em contato esse ano e fiquei
sabendo que o meu nome não consta na lista de
das pessoas que haviam selecionada para o
sorteio, Eu fiz todo o procedimento que me foi
pedido, nesse exato momento eu não tenho o
numero da carteira aqui, mas acredito que vocês
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em 21/02/2013 e atualizou em 12/02/2015.
Ocorre que todos os cadastrados no CIM foram
convocados através de correspondência para
recadastrar de 02/03/2015 a 30/08/2015, mesmo
os que acabaram de fazer o cadastro ou
atualizar. Quem não compareceu nesse período
teve seu cadastro inativado. Para recadastrar
você deverá comparecer à empresa com os
documentos abaixo, pois seu cadastro tem
validade até 03/03/2017. Ressaltamos que o
último sorteio ocorreu em 02/2015, ou seja, após

12/04/2017

o recadastramento não houve sorteios e que até
o momento não temos previsão de novos
sorteios. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Documentos necessários (originais): Apresentar
uma correspondência atual em nome do
interessado - mês que vem na Cohab ou mês
anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta. Não podendo ser nota fiscal. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Cartão CIM Certidão de nascimento (se

devem ter um arquivo especifico para esse fim.
Preciso de uma posição pois como todo mundo
estou no aguardo daquilo que um dia foi me dado
a esperança!!

solteiro); Certidão de casamento (se casado); se

separado ou divorciado com a averbação; Ce
Boa Tarde Informamos que o débito nesta data é
referente aos meses de 04/2009 a 03/2017, no

11/04/2017

ezequiel fernando da silva

Boa tarde!! Gostaria de informação sobre
renegociação de dívida, o contrato está no nome
da minha esposa,Alessandra Bastos de Souza da
Silva. Fico no aguardo.

Regularização
Fundiária

montante de R$. 5.976,27. Na correspondencia
enviada a vocês foram sómente às 17 primeiras
prestações em atraso. Para acordo é só
comparecer na sede da Cohab Campinas, no
horário das 8:00 às 16:00 horas de segunda a
sexta feiras. Atenciosamente Angela Aparecida
Martins

12/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

11/04/2017

Anônimo

OLÁ MORO EM CAMPINAS TEM 4 ANOS
ESTOU DESEMPREGADA MAIS RECEBO
PENSÃO POR MORTE DO MEU PAI TENHO 20
ANOS TENHO UMA FILHA DE 1 ANO E 7
MESES GOSTARIA DE SABER SE CONSIGO
FAZER INSCRIÇÃO NA COHABE ??? PAGO
ALUGUEL PESA MUITO NO MEU BOLSO.
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

12/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

11/04/2017

Anônimo

OLÁ MORO EM CAMPINAS TEM 4 ANOS
ESTOU DESEMPREGADA MAIS RECEBO
PENSÃO POR MORTE DO MEU PAI TENHO 20
ANOS TENHO UMA FILHA DE 1 ANO E 7
MESES GOSTARIA DE SABER SE CONSIGO
FAZER INSCRIÇÃO NA COHABE ??? PAGO
ALUGUEL PESA MUITO NO MEU BOLSO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

12/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

MEU CARTÃO CIM (CADASTRO DE
MARIA ANGELA DE
INTERESSE EM MORADIA) TEM SUA
11/04/2017 OLIVEIRA DOMINGUES DA VALIDADE ATÉ O DIA 22/04/2017, GOSTARIA
COSTA

DE SABER COMO PROCEDER PARA A
ATUALIZAÇÃO DO MEU CADASTRO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

12/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/04/2017

IZABEL CRISTINA TOMAS
DA SILVA

GOSTARIA DE SABER COMO ESTA O MEU
CADASTRO NA CHAB? E COMO FAÇO PRA
FAZER A REINCRIÇÃO NÃO TENHO O
NUMERO DO CONTATO.

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

12/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

Boa Tarde quais são os documentos necessários
12/04/2017

Anônimo

para fazer o cadastro minha casa minha vida
como funciona! Qual horário de atendimento?
Aguardo. Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

12/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

12/04/2017

Rogerio Martins

Gostaria de saber se foi autorizado a construir
barros nos fundos do Bar do Jair na Rua Gustavo
Stuart, já que foram retirados recentemente as
casa que ali estavam e a previsão de retirar as
demais casa que se encontram neste local que
fica a beira da Rodovia Dom Pedro I, já que se
tratar de um local de invasão e já estou vendo
algumas pessoas construindo novamente no
local que já que foi desocupado a mais ou menos
um mês. Espero que se tome providencias para
que o local não se torne novamente uma invasão.

12/04/2017

cristerson barcellos

2 via do boleto do mes 04

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado Sr. Rogerio Bom dia Por trata-se de
assunto relacionado a Secretaria de Habitação Outros

Outros

SEHAB, encaminhei sua solicitação para
providências naquela pasta. Por favor, aguarde
contato em breve e se necessário, retorne
através deste canal. Estaremos à disposição
para quaisquer esclarecimentos. Silvia Paula
Diretoria Técnica 3119-9518

Boa tarde Informamos que temos já baixada a
prestação do mês solicitado. Atenciosamente

13/04/2017

13/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

JA TENHO CADASTRO NA COHAB POREM
ANO PASSADO NÃO FIZ O
RECADASTRAMENTO COMO POSSO FAZER
IZABEL CRISTINA TOMAS
12/04/2017
PARA FAZER O RECADASTRAMENTO ESTE
DA SILVA
ANO PRECISA DO QUE? TEM QUE FAZER UM
NOVO OU NÃO PRECISA? DESDE JA
AGRADEÇO

Programa Minha
Casa Minha Vida

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

13/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

13/04/2017

Anônimo

Gostaria de saber como faço pra saber o valor de
um apartamento nos dics e como faço pra fazer
inscrição? Obrigada mmcla2003@yahoo.com.br

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/04/2017

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

14/04/2017

Anônimo

como fazer para tirar segunda via boleto

Outros

www.cohabcp.com br > atendimento ao cidadão
> serviços ao adquirente. Inserir o número do
contrato sem o digito e o CPF sem pontos ou
traços. Prestações em atraso > selecionar os
meses a serem pagos e geral 2ª via de boleto.
Qualquer duvida entre em contato conosco
Atenciosamente Angela Aparecida Martins

17/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

15/04/2017

Daniel De Carvalho Dias

OLÁ, GOSTARIA DE SABER QUAIS
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA
REALIZAR A INSCRIÇAO... MORO DE
ALUGUEL NUMA CASA DE FAMILIA HÁ
QUATRO ANOS, POREM TENHO QUE
AJUDAR A SUSTENTAR MINHA FAMILIA QUE
MORA EM OUTRO ESTADO... PRECISO
SABER O QUE EU DEVO TER PRA TENTAR
FAZER A INSCRIÇAO... ME AJUDEM POR
FAVOR... PRECISO MUITO... TENHO 22
ANOS.

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
Ola, Gostaria de saber se nao terá programa
para quem ganha acima de R$ 1.600,00 reais,
pois sou inscrita desde 2007, hoje estou nesta
faixa de renda e saí de área de risco para morar
com minha mae e aguardo uma possibilidade
para financiamento viável. Minha renda em
simulação só é permitida para 90 mil reais e nao
existe casa a venda neste valor que seja em área
15/04/2017 Maria Sofia do Nascimento
regular e que aceite financiamento. Acho que
poderiam dar atençao também a quem é inscrito
a muito tempo tipo uma fila de espera. A gente ve

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/04/2017

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

tantas pessoas vendendo um bem que
receberam, nao dando valor e quem realmente

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

precisa fica de fora. Já me ofereceram
apartamentos no Sírius e no Bassoli para
comprar, mas sei que posso ser prejudicada se

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

nao respeitar as regras.

que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
15/04/2017

Anônimo

dúvidas

15/04/2017

Anônimo

Gostaria de saber se tem como eu mim inscrever
pela internet ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa tarde Precisamos saber ao certo quais são
suas dúvidas para encaminharmos sua a
Coordenadoria correta. Att

Programa Minha

bom dia! O cadastramento só é feito

Casa Minha Vida

pessoalmente. Att

17/04/2017

17/04/2017

DATA

15/04/2017

NOME

otacilio de assis pereira
adao

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, o sr Ilas faleceu e ja fizemos o
inventario, quais os documentos devemos enviar, Minuta de Escritura
qual o endereço e procedimento ????

RESPOSTA
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

DATA
RESPOSTA

17/04/2017

empreendimento no município de Piracicaba. A
título de informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600
Bom dia, Atendimento é feito de 2ª a 6ª feira. Das
8h às 16h Para atualização de cadastro deverá
apresentar a documentação abaixo: Documentos
(originais): Apresentar uma correspondência
atual em nome do interessado - mês que vem na
Cohab ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura,
CPFL, SANASA, telefone, carta. Não podendo
ser nota fiscal. CPF (do casal); RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH Cartão CIM Certidão de

16/04/2017

Anônimo

eu tenho o cartao pra renovar esse ano 06/05
posso ir qualquer dia pra renovar o so na data

Outros

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

18/04/2017

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

de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296

16/04/2017

Thais Fernanda da Silva

Gostaria de saber se já teve algum sorteio de
casas em 2017???? E quando vai ter sorteio na
Cohab de casas para quem é cadastrado no
minha casa minha vida 2017 ?

Outros

Bom dia Thais O último sorteio realizado pela
Cohab foi em Fevereiro/2015. Infelizmente não
temos previsão de quando será o próximo. Att
Marcia

17/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

17/04/2017

Juliana Yasmin Costa

Bom Dia. Queria saber como faço e o que
precisa, para fazer a inscrição na cohab
campinas? aguardo retorno

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, No edital do Concurso Público
01/2016, item 01.03,está previsto que: "O
presente concurso público terá validade de 2
(dois) anos, a contar da data da homologação de
cada emprego, podendo ser prorrogado, a critério
da Companhia de Habitação Popular de
Campinas - COHAB/CP - por igual período."
Também está previsto no item 11.01 que: "a
convocação para admissão obedecerá

17/04/2017

Anônimo

Queria saber sobre o concurso quando vão
chamar?

Outros

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

17/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

17/04/2017

Natalia maria de lara

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sim..já foi enviado a minuta de escritura
em 2001, porém posso imprimir uma cópia e

Atendente.RITA caiu ligacao.Preciso outorga
escritura atendente me informou q tem q ter
liberação ipoteca ja existe minuta aberta desde
2001 consultado em seus sistemas nao possuo
nenhum documento desta minuta.Para solicitar
preciso de alguns documentos quais nao sei.Meu
avo Roque ja falecido e ja inventario. Tem q ter
agendamento pra atendimento. E valores pra
fazer essa solicitacao de liberacao ipoteca, e
valores pra registro de escritura.por favor me
informe tudo q preciso fazer pra adquirir essa
escritura pois sou leiga.Desde ja agradeco toda
atencao.Um otimo dia. NATALIA

RESPOSTA

entregar sem custo. Deverá comparecer na
Cohab/CP ou solicitar por email e deposito

Outros

bancário a Liberação da Hipoteca, pelo valor de
R$ 36,00. Deverá providenciar uma cópia da
matricula e nos encaminhar. Para liberar o Oficio
da CEF, o prazo é de até 90 dias. Com a minuta
e o oficio da CEF, vai até um Cartorio de Notas e
providencia a Escritura do imóvel, que terá um
custo calculado pelo cartório. E depois vai
providenciar o registro dessa escritura no
Cartorio de Registro de Porto Feliz.
Atenciosamente,

19/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

17/04/2017 LETÍCIA CAROLINE ALVES

Boa tarde, como faço para participar do
programa? tenho 20 anos

Programa Minha
Casa Minha Vida

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

17/04/2017

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

DATA

18/04/2017

NOME

raquel de brito silva vaz
pinto

SOLICITAÇÃO

bom dia sou inscrito no programa minha casa
minha vida ja faz mais de dez anos como
funciona o casa paulista tenho que fazer incriçao
de novo preciso de informaçoes se posso adquirir
um imovel financiada pois pago aluguel e estou
desempregada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
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RESPOSTA
Boa tarde Raquel, O Programa Casa PaulistaAgência Paulista de Habitação Social foi criado
pelo Governo do Estado de São Paulo em
setembro de 2011 com o objetivo de facilitar a
aquisição da tão sonhada casa própria em
qualquer região do estado. Neste programa o
Governo Estadual entra com os subsídios
necessários para a complementação do valor do
imóvel e a aquisição se dá por meio de
financiamentos. Como Participar do Casa
Paulista As principais exigências para se
participar do Programa Casa Paulista são que o
comprador não deverá ter ou já haver possuído
qualquer imóvel próprio registrado em seu nome,
ou algum outro tipo de financiamento para fins de

DATA
RESPOSTA

19/04/2017

habitação, ou ainda ter participado e ter sido
contemplado em qualquer outro programa
habitacional do governo, seja estadual ou federal.
Além disso, para ter acesso à assistência, o
participante terá que ter crédito aprovado em
agência bancária pública ou privada e ter acesso
ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

ou Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O comprador não poderá, ainda, ter seu
nome incluído no Serviço de Proteção ao Cré

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Não é possível fazer transferencia na
Cohab. Somente no Cartorio de Notas. Para isso,
deverá providenciar a minuta de escritura em

DATA
RESPOSTA

nome Efigenia e Francisco. Abaixo a relação de

18/04/2017

Paulo Feitoza

Bom dia. Gostaria de saber qual o procedimento
para transferir a titularidade do contrato
171.0306, que já está quitado, para o nome do
genro. É possível fazer direto na COHAB ou
somente pelo cartório? Qual o custo?

Regularização
Fundiária

documentos para providenciar a minuta: **********
A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,
e a CÓPIA dos seguintes documentos: • Contrato
do Imóvel • Certidão ATUALIZADA de
Casamento ou Nascimento, se solteiro, e
Casamento com averbação do óbito, se viúvo

19/04/2017

(validade de 30 dias a partir da data de emissão
da certidão) • Carteira de Identidade do casal •
CPF – Cadastro de pessoa física do casal • Taxa
de expediente no valor de R$ 151,00 (Cento
Cinquenta e Um Reais) valor sujeito a alteração.
(dinheiro ou cheque) ATENÇÃO • SE HOUVER
MORTE DO ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU
DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER
APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO

INVENTÁRIO COMPLETO, RG,CPF, CERTID

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE NO ANO
18/04/2017

Anônimo

VIGENTE 2017 A COHAB IRÁ SORTEAR
MORADIAS? PARA QUEM JÁ TEM CADASTRO
COMO É O MEU CASO, COMO SABER SE
ENTRO NO SORTEIO?

Outros

Bom dia. Até o momento não há previsão de
novos sorteios. Para verificar se esta cadastrado
pode comparecer a Cohab ou consultar seu CPF
no site. www.cohabcp.com.br Atenciosamente,

19/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

18/04/2017

Luciana Mendonça
Mendonça

Bom dia, meu cadastro vence dia 23/04/2017.
Sendo assim preciso atualizá-lo. Preciso ir na
Quinta dia 20/04/2017 ou pode ser na Segunda?
O que preciso levar para atualizar meu cadastro?
Qual o horário de atendimento para atualização?

Programa Minha
Casa Minha Vida

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

19/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

18/04/2017

Ester De Lima Ferreira

Boa tarde gostaria de fazer a inscrição na cohab ,
sou mãe solteira e estou precisando .

Programa Minha
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

19/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

18/04/2017

Ester De Lima Ferreira

Boa tarde estou grávida e gostaria de se
inscrever no programa minha casa minha vida .

Programa Minha
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

19/04/2017

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

18/04/2017

Hortencio Martins

Gostaria de saber se vcs possuem imóveis em
mogi guaçu a venda

Outros

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, por
ventura, refere-se a outro agente financeiro, uma
vez que na cidade de Mogi Guacu, a Cohab
Campinas não possui empreendimento. A título
de informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600. Att

19/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, boa tarde. Solicito informações sobre a
possibilidade de a Cohab Campinas passar a
escritura de imóvel já quitado diretamente para
possuidor constante de instrumento particular de

18/04/2017

Maria Angélica Vieira de
Oliveira Gatti

compromisso de compra e venda. Titular do
contrato com a COHAB - Roldão de Arruda
Camargo Imóvel - Casa nº 32, da Rua 05, da Vila
Bandeirantes, constituída em 01/03/1971,
matriculado sob nº 40.330 do Livro 3-AN, do CRI
de Itu O compromissário comprador, José
Rodrigues dos Santos, assinou contrato particular
de cessão e transferência de obrigações. Os
filhos do Sr. Roldão não se importam com a
necessidade da esposa do Sr.José Rodrigues,
hoje falecido, de obter a escritura do imóvel.
Como ela já está de posse do termo de quitação
do imóvel e possui os contratos originais em
mãos, seria possível a COHAB transferir
diretamente para ela o imóvel que já havia
adquirido com seu esposo em 1983?

Outros

Boa tarde, Não é possível fornecer a minuta para
o comprador/ viúva do comprador se o Contrato
Particular não ele estiver registrado na matrícula
do imóvel. Neste caso a minuta deverá ser
expedida em nome do nosso adquirente e depois
deverá providenciar uma Escritura de Venda e
Compra com Cessão em um Cartório de Notas.
Qualquer dúvida ou esclarecimentos, entrar em
contato com o Departamento Jurídico, nos
telefone 3119-9510. Atenciosamente,

19/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Aldenice, No momento não há previsão
de novos sorteios, por isso não há informações
no site. Quando houver, ele será atualizado.

DATA
RESPOSTA

Verificamos ainda que seu cadastro terá validade
OLÁ,BOA TARDE!! GOSTARIA DE SABER SE
TEM PREVISÃO DE QUANDO HAVERÁ

18/04/2017

ALDENICE ALMEIDA
BRITO

SORTEIO,E SE HAVERÁ SORTEIO AGORA EM
2017,NO SITE NÃO EXPLICA NADA SOBRE
ISSO E DIFICULTA AS INFORMAÇÕES,PARA
SABER TEMOS QUE IR NA COHAB E É
SEMPRE A MESMA RESPOSTA NINGUÉM
SABE DE NADA,NÃO SEI SE TEREI RETORNO
NESSE E MAIL,MAS NÃO CUSTA NADA
TENTAR,TENHO TRÊS FILHOS E TRABALHO
PARA PAGAR ALUGUEL,AS COISAS SÃO
COMPLICADAS ASSIM COMO PARA MUITAS
OUTRAS PESSOAS. AGUARDO ALGUMA
RESPOSTA,DESDE JÁ AGRADEÇO!!

Programa Minha
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até a data de 21/08/2017, após essa data é
necessário recadastrar para mane-lo sempre
atualizado. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Documentos necessários (originais): Apresentar
uma correspondência atual em nome do
interessado - mês que vem na Cohab ou mês
anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta. Não podendo ser nota fiscal. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Cartão CIM Certidão de nascimento (se
solteiro); Certidão de casamento (se casado); se

20/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Para solicitar uma copia do
Instrumento Particular de Promessa de Compra e

18/04/2017

ANADEU LOPES

SOLICITO CÓPIA DA MINUTA DE ESCRITURA
E CÓPIA DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA.

Venda do contrato 1370573, deverá entrar em
contato pelo telefone 3119-9575 e agendar uma
data para retirar uma cópia. Quanto a minuta,
não consta nenhuma solicitação em nossos
controles, então não podemos fornecer uma
cópia da mesma. Para solicitar deverá dar
entrada com a documentação abaixo: Prezado(a)
Senhor(a) A partir desta data V.S, assim que
desejar poderá solicitar a MINUTA de Escritura
de Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
Minuta de Escritura
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª

19/04/2017

feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,
e XEROX dos seguintes documentos: Contrato
do Imóvel Certidão ATUALIZADA de Casamento
ou Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) Carteira
de Identidade do casal CPF – Cadastro de
pessoa física do casal Imposto ATUAL - xerox da
folha onde consta - nome, rua, número, quadra e
lote Certidão Negativa de Débito do Imposto
A pessoa teve sua casa demolida em sede de
desocupação para recolocação em apartamentos
19/04/2017

Anônimo

da cohab, porém não lhe foi entregue o
apartamento pois no momento da demolição e
desocupação o meso não se encontrava no local,
o que fazer?

Outros

Bom dia! Para passarmos as informações
corretas,necessitamos que se identifique com os
dados corretos, como nome ou cpf para que a
coordenadoria localize os dados. Att

19/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

19/04/2017

Daniele Yumi Otani

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de

Boa tarde, meu nome é Daniele e sou estudante
de Arquitetura da Unicamp. Estou fazendo um
trabalho sobre o Jardim São Marcos e queria
saber se vocês possuem material sobre o PAC
Quilombo e a questão dos reassentados para as
obras do Córrego da Lagoa. Vocês podem me
ajudar? Agradeço desde já!!!

RESPOSTA

Outros

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

19/04/2017

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

19/04/2017 SAMUEL RIBEIRO MUNIZ

Ola, boa tarde, poderia me explicar como

moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

procedo para me inscrever no projeto minha casa
minha vida, gostaria de me inscrever porem não

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do

tenho acesso a informação. quais documentação.
sem mais obrigado desde ja. Samuel Ribeiro
Muniz

Programa Minha
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ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

19/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

20/04/2017

Alessandra

Bom dia, Gostaria de saber se é possível realizar
o cadastro para o programa habitacional da
COHAB pela internet? att, Alessandra Santos

Programa Minha
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/04/2017

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

20/04/2017

AMADEU LOPES

Cópia de contrato de imóvel.

Cópia de contrato

Boa tarde! O Conjunto Habitacional Santo Dias (
DIC VI)já possui registro. Precisamos saber por
qual motivo necessitaria da cópia do contrato. Att

20/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

vcs mandaram um envelope de dividas mas nao
recebi essa semana,vcs deixaram com o vizinho

20/04/2017

antonio carlos de de campos
freitas

ele perdeu nao sabe onde guardou vcs
diminuiram o tamannho do meu terreno pra
passar uma rua ,mas ate hj nao diminuiram o
valor da parcela do carne porque tenho 2
protocolos no meu nome que ate hoje nao tive
respostas

Gostaria de saber como serei informada se eu for
sorteada pois meu endereço não recebe
correspondecia? E no meu cadrasto esta como
20/04/2017 Maria antonia silva bezerra
não estou registrada a carteira de trabalho pois
estava desempregada? Preciso ir refazer o
cadastro? O que vou precisar para fazer-lo?

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Informamos que seu débito nesta data é

Fundiária

de R$. 3.962.38 ref, aos meses de 01/2015 a
04/2017. Quanto a medição do terreno estarei
enviando para a Sehab/ Secretaria de Habitação,
para uma posição sobre estes protocolos.
Obrigada

Programa Minha
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Bom dia Maria, Informamos que até o momento
não há previsão de novos sorteios e você pode
acompanhar todas as informações, através do
site da Cohab (www.cohabcp.com.br.)
Verificamos que seu cadastro foi feito em
07/11/2013 e atualizado em 13/05/2016.
Devendo ser atualizado após 13/05/2018.
Ressaltamos a importância de manter seu
cadastro em dia. Atenciosamente,

Regularização

24/04/2017

24/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

20/04/2017

marcelo ferreira

GOSTARIA DE ME CADASTRAR PARA OBTER
UMA CASA DA COHAB EM MEU NOME

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

20/04/2017

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

21/04/2017 agnaldo pereira dos santos

gostaria de saber como anda o projeto de lotes
urbanizados na cidade de campinas,(lei
complementar 145 de abril 2016),porque nao
consigo encontrar informacoes no site da
cohab.desde ja agradeco pela atencao

Boa tarde! Sr. Agnaldo, O Sr. tem terras para
serem aprovadas pela lei, ou o senhor está
interessado e, lotes urbanizados para serem
Outros

adquiridos? No primeiro caso o sr. teria que nos
passar o protocolo para verificarmos como anda
o processo de aprovação. No segundo caso, está
sendo aprovado um lei que agiliza a construção
de unidades verticais e horizontais , mas neste
caso apenas projetos que estão esperando
aprovação da prefeitura. Att

24/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

21/04/2017

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber se posso realizar o
cadastramento online ou precisa ser presencial.
Obrigada

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

24/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

21/04/2017

Marta

Possuo cadastro e tenho o cartão cim com a
validade de 02/04/2017,como faço para renovar
meu cartão.Meu CPF é 10320738884
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anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

24/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

23/04/2017

Josefa brito dos santos

gostaria de fazer uma inscriçao no minha casa
minha vida
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

24/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

23/04/2017

Claudio de souza e silva

fazer inscrição no minha casa minha vida
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

24/04/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
Gostaria de sair da casa dos meus pais pois
23/04/2017

Michael Fagner Paulino

casei faz um mes e ainda estou aqui sao 7
pessoas e eu gostaria de ter uma casa pra mim e
pra minha esposa e tambem pra gente pagar
uma casa ou ap que vai ser nosso

Boa tarde Michael Primeiramente, é necessário
Programa Minha
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que você compareça na Sede da Cohab e se
cadastre. Tendo algum imóvel disponível é
através desse cadastro que selecionamos a
família. Estamos à disposição. Att Marcia

25/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Janiele, Em nosso site consta as
informações atualizadas. Ocorre que até o
momento não há previsão de novos sorteios.

DATA
RESPOSTA

Cabe ressaltar, que o fato de ser cadastrada, não

24/04/2017 Janiele lima Dantas araujo

Oi bom dia como faço pra adquirir minha casa
minha vida já fiz cadastro mais nunca obitive
resposta tenhobtres filho moto de aluguel oq eu
recebo mal da pra comer paga aluguel já liguei
aqui mais eles não sabem mim informa nada só
manda eu aguarda mim de uma resposta tem
gente que não precisa e já ganharam casa
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garante o atendimento, pois quando houver
algum empreendimento, todos os inscritos com
perfil para tal, participarão de sorteio. Informamos
ainda, consultamos no CIM -Cadastro de
Interesse a Moradia e não consta cadastro em
seu nome. Segue abaixo relação de documento
para realização de cadastro. Documentos
(originais): Apresentar duas correspondências em
nome do interessado. Sendo: - Uma
correspondência de no mínimo 2 anos no nome
do interessado. Ex. loja, banco, fatura, CPFL,

25/04/2017

SANASA, telefone, carta ou nota fiscal (nome,
data e endereço) - Apresentar uma
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se

solteiro); Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF (daqu

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

24/04/2017

Luiz Guilherme

Bom dia, me chamo Luiz tenho 17 anos, queria
tirar uma duvida, eu faço 18 anos em Outubro e
vou casar em Dezembro, nao há nenhuma
possibilidade para eu conseguir um cadastro,
para possiveis sorteios? vou casar e nao tenho
mt condição para morar de aluguel... pesso que

Outros

por gentileza me responda, estou contando muito
com vocês mt obrigado !!

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

24/04/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
Bom dia! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de

24/04/2017

Juliana Patricia Silva dos
Santos

Boa tarde, gostaria de saber como funciona o
programa de arrendamento da Cohab.

Outros

Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
em contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9618 falar com Lucia Silva ou
pessoalmente no endereço localizado na Rua
São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado da
Sede da Cohab Campinas. Att

26/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Meu pai, já falecido, tem um terreno pela Cohab
no Residencial São Luiz, porém por se tratar de
herança minha mãe não consigo realizar nenhum
24/04/2017

24/04/2017

Anônimo

Rodi Caroline Vieira

procedimento com esse terreno. Agora gostaria
de verificar a situação do terreno e o pagamento
dos IPTU's atrasados, se houver. Fiz a
verificação do terreno mas não obtive resultado.
Como devo proceder?

Gostaria de participar do programa pois moro
sozinha pagando aluguel e não sobra quase nada
para minhas necessidades básicas , me
enquadro em todos os requisitos do programa .
Desde ja obrigado .

Bom dia! Primeiramente precisamos dos dados
Outros

do terreno, como numero de contrato e nome
completo do seu pai, para passarmos as
informações corretas. Att

25/04/2017

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
Programa Minha
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mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

25/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

Bom dia. .Gostaria de saber qual renda mínima
24/04/2017

Anônimo

para fazer inscrição de casa?? Sou solteira tenho
2 filhos e minha única renda é deR$ 300,00..sou
beneficiária do bolsa família. .Carla Cristina

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

25/04/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
vc s me disserema que devo 3.600 na cohab ,
mas que esse valor e referente a 326m2 e eu so
25/04/2017

antonio carlos de de campos
freitas

uso 146m2. vcs reduziram meu terreno pra
passar uma rua ,mas nao reduziram o valor da
parcela do carne . queria que regularizasse a
mensalidade do carne ,pela metragem do terreno
que uso atualmente , pra pagar o que devo ok

Regularização
Fundiária

//

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

25/04/2017

Anônimo

Bom dia Gostaria de fazer o cadastro mais estou
desempregada tenho 3 filhos menores e tenho
uma renda de 240 por mês de bicos que faço eu
posso estar fazendo o cadastro mesmo assim
preciso muito aguardo o retorno Obrigado
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

25/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

25/04/2017 Larissa Vicente dos Santos

Me chamo Larissa Vicente dos Santos, teno
19Anos, moro em um apartamento com minha
familia mais corre atras da minha casa propria.
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

25/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

25/04/2017

STEFANI PRISCILA DE
PAULA JULIANO

BOA TARDE! fiz um cadastro a um tempo ja e
gostaria de saber se posso ir ate vcs para
atualizalo pois nesse meio tempo me divorciei
segue o cpf do meu ex marido caso precise para
localizar THIAGO JOSE JULIANO 332-088-31862 DESDE JA AGRADEÇO STEFANI
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anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

25/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

25/04/2017

Carla Cristina de lima

Boa tarde. .sou mãe solteira de dois filhos e
beneficiária do bolsa família. .Não tenho casa
própria. .moro de favor. .Gostaria de saber se
consigo fazer inscrição para casa própria? ?
Minha única renda é de 300,00. .

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

25/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

25/04/2017

Anônimo

COMO FAÇO PARA ME CADASTRAR NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
QUAIS OS REQUISITOS E ONDE
COMPAREÇO?

Programa Minha
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

25/04/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos

25/04/2017

Anônimo

COMO FAÇO PARA ME ESCREVER NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ONDE
VOU?
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

25/04/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
Bom dia, No cartão CIM - Cadastro de Interesse
Cadastramento vai até quando é que meu cartão
25/04/2017

Anônimo

vence no ano de 2018 eu preciso fazer o
recadastramento sim ou não obrigado
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em Moradia consta a data de validade de seu
cadastro. Após o vencimento da mesma, você
tem até 15 dias para recadastrar.
Atenciosamente,

26/04/2017

DATA

26/04/2017

NOME

Francisco Antonio Panaia

SOLICITAÇÃO

Enviar o saldo devedor para quitação.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Termo de Quitação

RESPOSTA
Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se a
outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Piracicaba, a Cohab Campinas não possui

DATA
RESPOSTA

26/04/2017

empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600. Att,
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);
se separado ou divorciado com a averbação; Bom dia! Tenho o cartão CIM com validade até
dia 17/06/2017... tenho que aguardar após esta
26/04/2017 MARLI APARECIDA VESPA data ou posso atualizar antes ?como faço para
atualizar meu cadastro? O que devo apresentar
para esta atualização? Obrigada

Programa Minha
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Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.

27/04/2017

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

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

26/04/2017

Denise Roberta Ferreira

Bom dia, Gostaria de saber como faço inscrição
na coahb, qual documentação levar. Obrigada !

Outros

originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

27/04/2017

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

DATA

26/04/2017

NOME

viviani benati

SOLICITAÇÃO

BOM DIA, FIZ MINHA RENOVAÇÃO DA MINHA
CASA E MINHA VIDA, RECEBI O CARTAO
NELE TEM UMA DATA EM BAIXO VALIDO ATE
23-07-2017, GOSTARIA DE SABER SE TENHO
Q IR NESSA DATA ACIMA PARA RENOVAR
NOVAMENTE DESSE ANO OU PODE SER
ANTES, POIS FIQUEI SABENDO QUE
PRECIVA FAZER NOVAMENTE, ESTOU COM
DUVIDA PODERIA ME AJUDAR. ATT. VIVIANI

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
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RESPOSTA
Bom dia Viviani, O cadastro deve ser renovado
até 30 dias após o vencimento de seu cadastro
ou sempre que mudar algo, como por exemplo:
endereço, telefone, estado civil, mudança de
emprego, etc. Deve comparecer com os
documentos abaixo: ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO Documentos (originais): Apresentar
uma correspondência atual em nome do
interessado - mês que vem na Cohab ou mês
anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta. Não podendo ser nota fiscal. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Cartão CIM Certidão de nascimento (se
solteiro); Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;

DATA
RESPOSTA

28/04/2017

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

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

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

26/04/2017

aline rodrigues dos santos

pretendo fazer cadastro
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

27/04/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
Boa tarde! Informamos que o assunto é de
competência da Secretaria Municipal de

26/04/2017

reginaldo pereira

gostari de saber como esta situacao do meu lote
situado parque amizade endereco a cima por
gentileza

Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre
Regularização
Fundiária

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

27/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

26/04/2017

Luciana

Gostaria de saber se é nesses a rio fazer o
recadastramento quem não mudou de endereços

Outros

anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se

27/04/2017

estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a

6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha

27/04/2017

Anônimo

E q comprei um terreno e queria saber se esse
terreno tem dono.. Um cara ne passou o terreno
em Outubro de 2014.Queria saber se eh posso
investir nesses terreno

Outros

Boa tarde! Preciso que passe algumas
informações a respeito do terreno que
comprou...para podermos passar as informações
corretas. Precisa se identificar e passar os dados
do terreno. Att

28/04/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
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. Ressaltamos ainda, que o

28/04/2017

Anônimo

Gostaria de saber se casais com filho tem
preferência na fila de moradia,e quanto tempo
leva em média para serem entregues os imóveis.

Programa Minha
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fato de estar cadastrado não lhe da garantias de
ser atendida, uma vez que 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
correspondência atual - mês que vem na Cohab
ou mês anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL,

02/05/2017

SANASA, telefone, carta. Não podendo ser nota
fiscal. CPF (do casal); RG (do casal) NÃO
ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento (se
solteiro); Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); Carteira de
Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)

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

29/04/2017

Pamela Teixeira Santos

Bom dia, Gostaria muito de participar do sorteio.
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originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;

02/05/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Jessica, Verificamos que sua mãe sra.
Silvana Nunes tem cadastro desde 18/12/2015.
Nós seguimos as instruções legais do Programa
Minha Casa, Minha Vida que, segundo a Portaria

29/04/2017

jessica dos santos sousa

preciso com urgencia de um imovel para mora
com minha mae e 2 crianças pequena ela nao
tem estudo nao tem trabalho e eu tenho que
manter a casa sozinha ela nao recebe pençao e
pagamos aluguel pesso que por favor nos ajude
ela fez a incriçao da cohab mas ate agora nao
saiu o cpf dela é 17272275812

Outros

610/2011 do Ministério das Cidades, a demanda
para seleção dos candidatos beneficiários ao
programa Minha casa Minha Vida segue os
critérios abaixo: Forma de atendimento e seleção
da demanda 50% município indica – áreas de
risco (com encaminhamento) 50% hierarquizados
através do sorteio do CIM – Cadastro de
Interesse em Moradia Ainda segundo a Portaria
610/2011, alterada pela portaria 595/2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e

03/05/2017

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,
conforme previsto na referida portaria. Critéri

