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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Neusa Maria, Conforme determinação
da Diretoria desta Companhia e de acordo com a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Objetivando atender o
pleito, o interessado / representante legal deverá
Bom dia gostaria por gentilmente saber o motivo
porque contínuo pagando coahb pois tenho
02/05/2017 Neusa Maria costa Mathias

muitos 28anos contribuiu e não tem fim porque
tenho que correr atrás do meu direito preciso que
entre em contato urgente aguardo a resposta
obrigada

comparecer à sede da Cohab-CP, horário das
08h às 16h, e protocolar a solicitação de
Termo de Quitação

obtenção do valor do saldo devedor, não
ensejando o pagamento de taxa de expediente.
Porém, após ciência do valor do saldo devedor,
caso haja interesse na sua liquidação, deverá ser
efetuado o pagamento de taxa de expediente no

02/05/2017

valor de R$ 19,00. Em caso de dúvidas, por
gentileza, entrar em contato através dos
telefones:(19) 3119-9589 ou 3119-9601, falar
com Flávia ou Sandra Coelho - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos - CLFU. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália – Campinas – São Paulo – CEP:
13036-900, Atenciosamente,
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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
02/05/2017

Anônimo

Gostaria de saber quando abrira inscrições para
casa popular de Campinas?

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

02/05/2017

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
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Senhor Ednaldo, Conforme determinação da
Diretoria desta Companhia e de acordo com a Lei
de Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Assim, por tratar-se de
informação financeira, solicitamos encaminhar
cópia de seu RG e CPF através do e-mail:

EU EDNALDO PRECISO DO VALOR TOTAL
QUE RESTA DA QUITAÇAO DO MEU IMOVEL

02/05/2017

EDNALDO JOSE RUIVO

PORFAVOR SE PODEREM MANDAR O
VOLOR TOTAL DA QUITACAÇO PARA
ACERTAR EU AGRADEÇO OBRIGADO
EDNALDO J VIEIRA RUIVO OPDE MANDAR
NESSE EMAIL
marcosvywer.telefonia@hotmail.com

Termo de Quitação

flavia@cohabcp.com.br, em caso da
impossibilidade de envio dos documentos no
referido e-mail, só poderemos fornecer estas
informações com o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no horário das 08h às 16h,
Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos . Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através do
telefone: (19) 3119-9601, falar com Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,

03/05/2017
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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,
se viúvo (validade de 30 dias a partir da data de
02/05/2017

vanderley de souza preto

noticias a respeito da quitação e contarto do
imovel sob o numero 40118604111

Cópia de contrato

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

03/05/2017

Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta nome, rua, número, quadra e lote Certidão
Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ) Se
for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do
CONDOMÍNIO ORIGINAL (assinada e
reconhecida firma pelo SÍNDICO) Taxa de

expediente no valor de R$ 151,00 (Cento
Cinquenta e Um Reais) valor sujeito a alteração.
(dinheiro ou cheque) ATENÇÃO • SE HOUVER
MORTE DO ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU
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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

Moro eu minha mãe e minhas duas irmãs, em
uma casinha de dois cômodos de aluguel e
minha mãe não trabalha, estou solicitando para
02/05/2017 Sandra Rodrigues Campos ver se ganhamos uma casa não podemos pagar
aluguel e comer ao mesmo tempo, se precisar
mando todos os documentos da minha mãe...Por
Favor Nos Ajude!

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

02/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Para adquirir uma unidade habitacional,
deve-se cadastrar e quando houver um
empreendimento, participar de sorteio, se for
sorteado, deverá apresentar documentação para
análise, ou seja, o fato de ser cadastrado não
garante o atendimento, por se tratar de sorteio.
No momento, não temos previsão de novos
empreendimentos. Documentos necessários para
se cadastrar (originais): Apresentar duas
Ola fais 1 ano que eu fis o cadastro e nao fui
02/05/2017

Anônimo

comtemplada ainda pois preciso estou prestes a
ser despejada

correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
Programa Minha
Casa Minha Vida

anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota
fiscal (nome, data e endereço) - Apresentar uma

08/05/2017

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 Cartão CIM Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); Certidão de nascimento (daqueles
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Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Gostaria de saber como faço o meu cadastro no
COHAB, tenho 25 anos solteira,esse cadastro
02/05/2017

Rosana da Silva Ribeiro

pode ser feito pela internet ou somente
pessoalmente? Desde já agradeço. Att. Rosana
Ribeiro

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

03/05/2017

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
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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 como faz pra se escrever
02/05/2017

Anônimo

nesse programa para conseguir minha casa
própria sou maior de idade mãe solteira e moro
de aluguel.

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

03/05/2017

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
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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
02/05/2017

carlos alexandre santos
tomkiwitz

solicito meu cadastro no programa minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

03/05/2017

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
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DATA

03/05/2017

NOME

Gabriela dos Santos silva

SOLICITAÇÃO

foi solicitado a minuta da escritura e aguardo
resposta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa Tarde, Tentamos entrar em contato sem
sucesso.Estamos aguardando que seja enviada a
documentação pendente: Certidão atualizada,
Minuta de Escritura
homologação do inventário do Sr. Lazaro e
Certidão de matricula do imóvel. Favor entrar em
contato pelo telefone 19-3119-9555.

DATA
RESPOSTA

03/05/2017

O processo para Registro do Parque Itajaí 3 e 4
foi enviado para o cartório, porém, voltou com
exigência, e desde então a COHAB estava
trabalhando para atender a exigência do Cartório.
Depois disso, houve uma mudança na legislação
de Regularização no final de dezembro de 2016,
03/05/2017

josé carlos wolff

Boa tarde moro no parque Itajaí 4 e li sobre a
regularização do bairro, gostaria de saber como
consigo a escritura? Grato

Regularização
Fundiária

quando foi publicada a Medida Provisória 759, e
em breve o iremos retomar o processo de
Registro, esperando concluir de uma vez por
todas a Regularização/Registro do Parque Itajaí 3
e 4. Tão logo ocorra o Registro em Cartório, a
COHAB irá dar ampla divulgação, informando
todos os moradores por carta e também pela
imprensa. José Euripedes de Freitas - Diretor
Juridico.

04/05/2017
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03/05/2017

josé carlos wolff

olá boa tarde, para transferência de imóvel como
devo proceder?

Outros

03/05/2017

Anônimo

como faço para ver o sorteio do CIM?

Outros

RESPOSTA
Boa tarde, A transferência de imóvel quitado, de
loteamento não registrado, deverá ser
providenciada na sede Cohab/Campinas. Deverá
agendar atendimento com a Leila, no telefone 193119-9556, das 8 às 13 e das 14 às 16 hs.
Atenciosamente,
Boa tarde! Não temos previsão de sorteio.
Quando tiver as pessoas aptas a participar vão

DATA
RESPOSTA

03/05/2017

04/05/2017

ser comunicadas. Att
em 03 de agosto de 2009, assinei um contrato na
cohab de uso de solo de 326m2, quando veio o

03/05/2017

carne veio de pagar 100 por mes.Na epoca pedi
para regularizar o carne pelos 15x8m igual a
9om2 que uso atualmemte , paguei alguns anos

Boa tarde! Informamos que o assunto é de

e nao consigo mais pagar as parcelas, desde de
2009 espero a reguçarizacao do carne ,quero

competência da Secretaria Municipal de
Habitação, assim, solicitamos que o mesmo entre

pagar a parcela refente a 90m2 que uso ok
antonio carlos de de campos
Tenho 2 protocolos ai sem nenhuma resposta a
freitas
anos Vcs me mandaram um cobranca pra pagar
dia 10 de maio e se nao pagar vou perder o
imovel, mas a regularizacao do carne espero a
07 anos e ate agora nao foi regularizada Estou
desempregado e vivo de poucos bicos Quero
pagar o carne em cima dos 90m2 que uso
Atenciosamente Espero resposta em breve

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 protocolo nº 3087/2012

04/05/2017
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ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
Bom dia meu nome é adeburgo vieira ricarte,
agora dia 14 vence a minha intenção no
04/05/2017

Anônimo

programa minha casa minha vida tenho que
atualizar os dados se meu endereço continua o
mesmo e os dados pessoais também? Desde já
muito obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

04/05/2017

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

da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h Mas caso vc não tenha
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MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

04/05/2017

NOME
Anônimo

SOLICITAÇÃO
Bom dia gostaria de saber sobre um apartamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Boa tarde! Precisamos que nos forneça os dados
corretos do imóvel para passarmos as
informações certas. Att
Bom dia Kleber, Nós seguimos as instruções
legais do Programa Minha Casa, Minha Vida que,
segundo a Portaria 610/2011 do Ministério das
Cidades. Ainda segundo a Portaria 610/2011,
alterada pela portaria 595/2013, que dispõe sobre
os parâmetros de priorização e seleção dos
beneficiários do Programa Minha Casa Minha

DATA
RESPOSTA
04/05/2017

Vida, 3% das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento aos idosos e 3%
tive a informaçao que portadores de hiv tem
preferencia no sorteio de casas populares ,
04/05/2017

kleber humberto guaita

gostaria de saber se procede e quais os
requisitos e documentos para a inscriçao? grato
kleber

Programa Minha
Casa Minha Vida

das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento a pessoa com
deficiência ou cuja família façam parte pessoas
com deficiência. Cabe-nos ressaltar que há
diferença entre deficiências e doenças crônicas.

08/05/2017

Documentos necessários para se cadastrar
(originais): Apresentar duas correspondências em
nome do interessado. Sendo: - Uma
correspondência de no mínimo 2 anos no nome
do interessado. Ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, carta ou nota fiscal (nome,
data e endereço) - Apresentar uma

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

cohab
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MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Tenho o cartão CIM e preciso atualizar os meus
04/05/2017

Liliane Nunes

dados como devo fazer e quais os documentos e
local e horario para fazer a atualização por
gentileza.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

04/05/2017

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

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
Oi gostaria de saber se está aberta as inscrições
04/05/2017

Anônimo

programa minha casa minha vida qual o horário é
documentos necessários

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
05/05/2017

Anônimo

Para participar do programa precisa ser casado
ou não?

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

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
06/05/2017

Anônimo

Quais documentos é necessário para se
inscrever na cohab?

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

07/05/2017

Anônimo

Gostaria de saber quem ja tem o cartão tem que
renovar o cadastro como que tem que fazer pq o
meu é valido ate em agosto

Programa Minha
Casa Minha Vida

se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h

09/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

07/05/2017

Anônimo

Gostaria de saber quem ja tem o cartão tem que
ta renovando o cadastro de novo

Programa Minha
Casa Minha Vida

se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h

09/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

08/05/2017

08/05/2017

NOME

Arthur Guilherme Dias

Gilmar Lacerda Gabriel

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Gostaria de saber como faço para
comprar uma casa pela Cohab? Se existe
repasse de imóvel ou terreno, quais os
programas de habitação para renda superior a
R$ 1.800,00. Obrigado, no aguardo!

Preciso do boleto atualizado das parcelas 138 01/2017 e parcela 139 02/2017, para efetuar o
pagamento. Obrigada. * pode me enviar por email

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Arthur Primeiramente é necessário se
cadastrar na Cohab. A relação de documentos
está disponível no nosso site. Quando o imóvel é
reintegrado na posse da Cohab é feito uma
avaliação pelo nosso engenheiro e é oferecido as
pessoas que estão cadastradas e que possuem
renda e poupança compatíveis com o valor do
imóvel. Estou a disposição para maiores
esclarecimentos. Att Marcia

09/05/2017

Outros

Bom dia Boleto ref. ao mes de 02/2017 é a unica
prestação em aberto Angela Aparecida Martins

09/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
08/05/2017

Anônimo

Olá! Uma pessoa que não é casada,tem chances
de ser escolhida pelo programa de moradia?

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

08/05/2017

NOME

Adriana Reginaldo

SOLICITAÇÃO
Olá. Estou precisando muito do termo de
quitação da casa do endereço citado. Pois os
documentos que tínhamos da casa foi perdido.
Tenho muita urgência nisso, o que é preciso ser
feito? Desde já agradeço a atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Termo de Quitação

Bom dia Para passarmos as informações
corretas, necessitamos que nos forneça o
numero do contrato e nem nome de quem está.
Att

09/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
08/05/2017

Elton Pereira alves

Como faço p inscrever na COHAB?tenho que ir
pessoalmente.pelo saite dar p cadastrar?

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

09/05/2017

sandra duarte nascimento

gostaria de refazer o novo cadastro minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

se separado ou divorciado com a averbação; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dep. habitacionais) se
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação
Internacional de Doenças – CID e a classificação
da deficiência, de acordo com o decreto nº 5296
de 02 de dezembro de 2004. Atendimento de 2ª a
6ª feira das 8h as 16h

09/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

09/05/2017

NOME
Ernani Ribeiro

SOLICITAÇÃO
Gostaria de uma 2 via do meu boleot pois ainda
não chegou e vence amanhã

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa terde Enviado boleto para pagamento em
10/05/2017 Atenciosamente Angela Aparecida
Martins

09/05/2017

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);

Olá boa tarde. Eu gostaria de saber se posso
fazer a inscrição, pois não tenho nenhuma renda,
não trabalho registrado. Tenho 21 anos e
gostaria de me inscrever pois pretendo casar em
09/05/2017

Miriã Bezerra da Silva

breve mais eu sou estudante e meu namorado
também. Estudamos em tempo integral e por isso
não podemos trabalhar por enquanto, ainda falta
alguns anos para nos formar. Então queria saber
se eu posso me inscrever no programa minha
casa minha vida.

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
gostaria de me canditar a uma vaga para o
MIRIAN CAMILA DA SILVA
09/05/2017
programa minha casa minha vida como funciona
AGUIAR
e como saber se eu tenho direito ?

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

09/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

09/05/2017

Anônimo

09/05/2017

Anônimo

09/05/2017

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde moro aqui na glebab.construi um
barraco.pois nao tenho condições de pagar
aluguel. todo mundo ou seja o pessoal vem me
falar qu eu vou ter qu sair.tenho medo de usar
meu dinheiro para construir de tijolo ou seja dar
um conforto melhor para os meus
Filhos enfim gostaria de saber como ficaravas
famílias qu aqui estão

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Prezado, sugerimos que procure a COHAB
pessoalmente, munido do endereço exato do lote
para orientação sobre a possibilidade de
comercialização do mesmo. Atenciosamente

16/05/2017

Outros

ola, gostaria de saber para renovar o

10/05/2017

Leonardo Siviero

cadastramento se eu preciso ir pessoalmente.ou
pela internet da?

Outros

Bom dia, gostaria de saber sobre a ultima parcela
Termo de Quitação
do apartamento que esta atrasada. obg!

Boa tarde! Por gentileza descrever ao certo qual
assunto necessita de informações. Att
Bom dia! O recadastramento só é feito
pessoalmente com todos os documentos. O
horário de atendimento é de segunda á sexta das
8h às 16h, na sede da Cohab-Campinas, av.
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália.
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
empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600. Att

09/05/2017

11/05/2017

11/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Ana Luiza, Você fez seu cadastro em
14/03/2015 e recadastrou em 19/10/2015,
portanto, deverá recadastrar a partir de
19/10/2017. Apresentar uma correspondência
atual - mês que vem na Cohab ou mês anterior.

DATA
RESPOSTA

(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

10/05/2017 ana luiza fernandes franco

bom dia! gostaria de saber se vou fazer parte do
proximo sorteio? Att

divorciado com a averbação; Certidão de óbito
(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no
Outros

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

16/05/2017

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiência
na composição familiar apresentar: atestado
médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da
Deficiência de acordo com o decreto nº 5296 de

02 dezembro de 2004. Até o momento não há

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
10/05/2017

Danilo Lopes

Bom dia, como faço para me cadastrar no
programa minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

11/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
BOA NOITE GOSTARIA DE SABER QUANDO
ABRIRA O RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS
NA COHAB HOJE TENHO 46 ANOS QUANDO
MAIS NOVA AOS MEUS 26 ANOS COMECEI A
FAZER A INSCRIÇAO PARA QUE EU
PUDESSE TER UM CANTINHO PARA MIM E
MEU FILHO MAIS NAO TIVE
SUCESSOS,CONTINUEI AO LONGO DOS

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ANA LUCIA DE PAULA
HONORIO

não compareceu nesse período teve seu
cadastro inativado. Para recadastrar você deverá
comparecer à empresa com os documentos

TENHO MAIS DOIS FILHOS 3 E 6 ANOS
CASADA MORO EM CASA DE FUNDOS DA
MINHA MAE PAGO ALUGUEL A ELA TEM
APENAS UM
QUARTO,BANHEIRO,COZINHA,SALA O MEU
FILHO MAIS VELHO TEM VINTE ANOS E
DORME NA SALA O ANO PASSADO DEVIDO A
CORRERIA DO DIA DIA TRABALHO
CRIANÇAS AFAZERES ME ESQUECI DA DATA
E NAO PUDE FAZER MEU
RECADASTRAMENTO MAIS FICO
INDIGUINADA E REVOLTADA AO VER QUE
HOJE EM DIA PESSOAS QUE NEM TRABALHA
NOVAS NEM FILHOS TEM CONSEGUE UM
LUGAR PARA MORAR,HOMENS QUE VEM LA
DE LONGE VEM PRA CA E CONSEGUE UM
TETO PRA MORAR ISSO QUE NEM CASADO

DATA
RESPOSTA

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

ANOS A FAZER INSCRIÇAO E SER
SORTEADA MAIS NADA DE NOVO HOJE

10/05/2017

RESPOSTA

abaixo: Documentos originais): Apresentar duas
correspondências em nome do interessado.
Outros

Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota

16/05/2017

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 (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos); C

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia eu gostaria de saber quais os
11/05/2017

Anônimo

documentos são necessário para trocar a
carteirinha de inscrição do programa minha casa
minha vida?.

Outros

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

11/05/2017

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

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
11/05/2017

thalita porto ramos dos
santos

gostaria de saber como faço para cadastrar no
programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

15/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
11/05/2017

thalita porto ramos dos
santos

gostaria de saber como faço para cadastrar no
programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

15/05/2017

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
11/05/2017

Anônimo

gostaria de saber se ainda tem terreno a venda
na região do itajai 3 em campinas

Outros

Bom dia Não temos neste momento terrenos à
venda. Att

12/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

11/05/2017

Anônimo

SOLICITAÇÃO
gostaria de saber se ainda tem terreno a venda
no parque itajai 3

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Não temos neste momento terrenos à
venda. Att

12/05/2017

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; Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF

11/05/2017

Anônimo

Bom dia eu gostaria de saber quais os
documentos são necessário para trocar a
carteirinha vencida de inscrição do programa
minha casa minha vida?.

Outros

(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

11/05/2017

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

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde,meu esposo tem o cadastro minha
casa minha vida antes de casarmos, agora

11/05/2017

Adriana

casamos e ele mudou de endereço, o que ele
precisa fazer para atualizar essa informação. Na
epoca que ele fez o cadastro e pegou o cartão
ele morava com uma outra mulher, agora
casamos no papel tudo certinho...como
regularizar essa situação??/

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
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
11/05/2017
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
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 ten

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

12/05/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

ola bom dia tenho um cadastro do minha casa
minha vida e no meu cartao ta escrito valida ate o
mes 05/17 preciso ir faze a renovacao dele
,tenho que leva alguma documento ou somente o
cartao para renova a escriçao .esse ano tera

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Para fazer o recadastramento tem que
ser atualizado pessoalmente, não faz pelo site.
Para atualizar o cadastro só se mudou o
endereço, telefone, emprego e renda. Senão teve
alteração não há necessidade de atualizar pois o
cartão não vai ser trocado. Se neste meio de
tempo até o próximo sorteio mudar algumas das
informações acima, tem que vir atualizar e trazer
todos os documentos. Att

15/05/2017

sorteio?

12/05/2017

jose rene lo felix

paselamento

Cópia de contrato

bom dia! Vamos solicitar sua pasta que não se
encontra na Cohab e sim numa empresa
tercerizada. Assim que chegar entraremos em
contato para vir retirar o contrato. Att,

15/05/2017

Bom dia! Para fazer o recadastramento tem que
ser atualizado pessoalmente, não faz pelo site.

12/05/2017

PEDRO RAIMUNDO DA
SILVA JUNIOR

Meu recadrastramento caiu num dia de domingo
como devo proceder?

Outros

Para atualizar o cadastro só se mudou o
endereço, telefone, emprego e renda. Senão teve
alteração não há necessidade de atualizar pois o
cartão não vai ser trocado. Se neste meio de
tempo até o próximo sorteio mudar algumas das
informações acima, tem que vir atualizar e trazer
todos os documentos. Att

15/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

13/05/2017

NOME

ENEDINA GUIMARAES
XAVIER

SOLICITAÇÃO

meu cim e validado ate 13/05/2017. tem
possiblidade de atualizar sem ter q ir
pessoalmente na Cobah, pois terei q faltar no
trabalho e neste momento de crise não e bom
ausentar do trabalho, muuito obrigado pela a

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Para fazer o recadastramento tem que
ser atualizado pessoalmente, não faz pelo site.
Para atualizar o cadastro só se mudou o
endereço, telefone, emprego e renda. Senão teve
alteração não há necessidade de atualizar pois o
cartão não vai ser trocado. Se neste meio de
tempo até o proximo sorteio mudar algumas das
informações acima, tem que vir atualizar e trazer
todos os documentos. Att

15/05/2017

atenção

Olá , gostaria de saber como faço para encontrar
14/05/2017

Anônimo

imóveis na cidade de limeira que faça parte do
sistema cohab para quitação imediata.

Outros

Tenho uma casa na Rua acima cadastro,
15/05/2017

Márcio Ferreira

terminei de pagarprestações e gostaria de saber
oque precisa para fazer a escritura definitiva junto
a Cohab

Outros

Bom dia... Os imóveis construídos pela Cohab na
cidade de Limeira já se encontram quitados.
Sendo assim não possuem mais vínculo com
esta Cia. Att
Senhor (a), Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Assim, a primeira etapa
é informar a sua identificação e a do imóvel
objetivado. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9599
falar com Vicente. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

15/05/2017

15/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Janaice, Seu cadastro foi realizado em
25/08/2010 e recadastrado em 06/07/2015 com
validade até 06/07/2017. Após essa data, precisa
comparecer a Cohab com os documentos
originais para atualizar seu cadastro. 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)
gostaria de saber como estou no programa minha
15/05/2017

janaice gomes alves

casa minha vida e quando sera que vai ter outros
sorteios

NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de nascimento
(se solteiro); Certidão de casamento (se casado);
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/05/2017

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

médico que comprove a deficiência alegada e
que contenha o nº da Classificação Internacional
de Doenças - (CID) e a classificação da Defic

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadstrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! O cadastro só pode ser feito na sede
da Cohab/CP - Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Pq
Itália - horário segunda á sexta -feira das 8h ás
16h. Att

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadstrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

15/05/2017

Anônimo

eu posso me cadastrar pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

resposta na SIC nº 651/2017

15/05/2017

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá, tenho 16 anos tenho um filho de 2 meses,
15/05/2017

Anônimo

sou mãe solteira e moro de favor no quintal da
minha tia. Gostaria de saber se posso fazer a
inscrição na COHAB?

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

15/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
eu moro com a minha sogra na casa dela tenho
dói filhos (Miguel de 2 anos/Raphaelde 1 ano) na
15/05/2017

Murielle de Souza brito

casa da minha sogra moram 8 pessoas estou
desempregada gostaria MT da oportunidade de
ter a minha casa própria tenho 20 anos me

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

16/05/2017

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
15/05/2017

Millenna tauany de Souza
Machado

Pago aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Para maiores informações
necessitamos que identifique qual o assunto que
precisa de orientação. Att

16/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Preciso de uma casa urgente! Por Favor tenho 4
16/05/2017

Maria Marcia Rodrigues de
Souza

filhos e cuido deles sozinha não ganho pensão,
ganho 1000 por mês não to conseguindo dar
co,ida pra minhas crianças!Por favor me Ajude!

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Maria Marcia, Para fazer o cadastro
deverá apresentar os documentos abaixo.
Ressaltamos que o fato de estar inscrita, não
significa que será atendida, uma vez que
participará de sorteio. Até o momento, não temos
previsão de novos sorteios. 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,

DATA
RESPOSTA

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

17/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

16/05/2017

NOME

marisa benedita de jesus
boni

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se a minuta de escritura esta
disponivel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

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

DATA
RESPOSTA

16/05/2017

específica para esse fim. Portanto, não será
possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h.
Bom dia, O pré requisita para se inscrever é
comprovar que mora no município de Campinas

Boa Tarde! Como faço para inscrever-me se não
16/05/2017

Anônimo

tenho como comprovar moradia em Campinas,
pois não tenho correspondências em meu nome.
Correspondências de 2 anos atras. Só tenho de
um ano atras.

Programa Minha
Casa Minha Vida

no mínimo dois anos. Como comprovação é
exigido uma correspondência em nome do
interessado, ou seja, qualquer coisa que possa
ter ido pelo correio, ou uma nota fiscal com
nome, data e endereço. Atenciosamente,

17/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde A seguir os passos para retirada de
boleto pela Internet: www.cohabcp.com.br >

16/05/2017

jacqueline pova

Boa tarde!!! quero imprimir os boletos da minha
casa pela internet como eu faço

Outros

atendimento ao cidadão> serviços ao adquirente.
Entrar com o numero do contrato 2140877 e o
CPF sem pontos ou traços Prestações em
aberto, selecionar os meses a serem pagos e
gerar 2ª via de boleto. Qualquer duvida entrar em
contato através dos telefones 3119.9579,
3119.980. Atenciosamente Angela Aparecida
Martins Coordenadora de Cobrança

16/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

16/05/2017

Lilian Cristina Ferreira

Gostaria de atualizar o meu endereço de

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

cadastro.porem tambem gostaria de saber quais
os documentos a serem levados na coabpara

(daquelas que moram no imóvel maiores de 18
anos); - Certidão de Nascimento(daqueles que

atualizar o cadastro devido a validade do cartao e
a mudança do endereço

Outros

19/05/2017

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
estiver trabalhando registrado; Em casos de
deficiência na composição familiar, apresentar
atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha o nº da Classificação

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber sobre o programa do Cartão
reforma, aonde solicito? eu tenho um
Priscila Faustino Dos Santos apartamento através do financiamento minha
16/05/2017
Franco
casa minha vida, estou desempregada e meu
esposo ganha 1500,00 gostaria de saber se
posso participar e que devo fazer!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Trata-se de programa do Governo
Federal cuja Lei 13.439/2017 foi sancionada no
final do mês de abril de 2017. Grupos familiares
beneficiados com recurso do Programa Minha
Casa, Minha Vida, neste momento, não poderão
participar do Programa Cartão Reforma (ver
parágrafo 4º do artigo primeiro da Lei 13.439/17).
Atenciosamente

23/05/2017

Boa tarde! Este imóvel nao possui débitos. Já
encerrou em 09/2016. Como ainda este
empreendimento não é registrado, vocês podem
solicitar o termo de quitação. Vamos solicitar a
17/05/2017

Jason Ribeiro da Silva

Olá, gostaria de saber se tem algum tipo de
débito nesse imóvel, falo em nome de meu Pai

Outros

pasta e verificar senão tem o termo de quitação
na pasta. Se tiver o termo na pasta ligaremos
para virem retirar. Senão tiver entraremos em
contato para comparecerem na Cohab/CP para
efetuar o pagamento da taxa de protocolo no
valor de R$ 19,00 para emissão do termo.

17/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

carteira de trabalho e no momento estou
desempregada e meu marido também é estamos
morando de favor na casa dá minha sogra teria
que comprovar alguma coisa

Bom dia Para fazer cadastro ou atualizar
necessários apresentar os seguintes
documentos(originais): Apresentar duas
correspondências em nome do interessado.
Sendo: - Uma correspondência de no mínimo 2
anos no nome do interessado. Ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota

DATA
RESPOSTA

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

Oi boa noite Gostaria de saber se como
comprovante de endereço posso usar minha
17/05/2017

RESPOSTA

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

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

19/05/2017

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

médico que comprove a deficiência alegada e

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

18/05/2017

NOME

Andréa Matos da Silva

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se a Cohab, possui algum
programa de incentivo para construção de
imóvel, com alguma parceria com instituições.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia. A Cohab-Cp não possui programas de
incentivo à construção de imóveis. A Secretaria
de Habitação - SEHAB, possui um órgão
chamado FUNDAP que atua no financiamento de
recursos financeiros para material de construção
e mão de obra para reforma e ou construção de
novas unidades, porém somente para alguns

DATA
RESPOSTA

23/05/2017

núcleos residenciais / bairros específicos. Para
mais informações sobre esse assunto sugiro
contato direto com o órgão. Telefones de contato:
19 - 3199615 Atenciosamente

18/05/2017

Anônimo

VAI TER SORTEIOS DE MORADIAS 2017 ??

Programa Minha

ESTÃO CONSTRUINDO ??

Casa Minha Vida

Bom dia, Até o momento não temos previsão de
novos sorteios, pois não estamos construindo
nenhum empreendimento. Atenciosamente,

22/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
18/05/2017

Anônimo

Boa noite gostaria de saber como funciona o
programa da minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

19/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO Bom dia!
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal. - CPF(
do casal); - RG ( do casal); não aceitamos CNH Cartão CIM; - Certidão de Nascimento ( se
solteiro); - Certidão de Casamento (se casado);
Olá boa tarde tenho o cartão CIM e a data de
19/05/2017

Anônimo

validade foi até o dia 13/05/2017...falaram que
quando vencer é pra ir na Cohab recadastrar isso
é certo? Levo todos documentos para recadastro
os mesmo de quando foi a primeira vez

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/05/2017

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

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
20/05/2017

Anônimo

Boa noite , como faço para me inscrever na
cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

23/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Preciso renovar meu cartão SIM, poderia me
22/05/2017

carmosina de jesus

passar a relação de documentos?? Poderia
informar se pra cadastros novos a documentação
é a mesma???

Outros

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

23/05/2017

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

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
22/05/2017

Anônimo

Quais documentos necessários para cadastro no
minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

23/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
22/05/2017

Anônimo

como faco o cadastro?

CADMUT

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

23/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, gostaria de saber a situação atual do
contrato em referência, uma vez que recebi uma
notificação judicial de cobrança - processo nº
0000339-47-2013.8.26.0084 - Ordem 0083/13.
22/05/2017

MARIO FERNANDO
MORENO DA SILVA

Podem me posicionar detalhamente? Um extrato
de todos os pagamentos, por favor. Se não me
falha a memória deste período cobrado, há um

Outros

acordo assinado por Valeria Ap. Varani que está
sendo pago. Aguardo posicionamento e
orientação quanto ao caso. Atenciosamente,

RESPOSTA

Boa tarde Informos que o acordo firmado em
20/01/2014 não foi cumprido, sendo assim foi
cancelado e as medida judiciais tiveram
seguimento. O débito nesta data é de R$.
8.546,99 correspondente aos meses de 03/2010

DATA
RESPOSTA

23/05/2017

a 01/2015 ( alternados), com 49 prestãções em
atraso. Att Angela Aparecida Martins

Mario Moreno

22/05/2017

Anônimo

Boa tarde Como faço para comprar um imóvel

Programa Minha

através da Cohab

Casa Minha Vida

Boa tarde Primeiramente voce deve se cadastrar.
Tendo algum imóvel disponivel, é atraves do
cadastro que buscamos pessoas que possam
assumi-lo. Att

24/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
22/05/2017

Simone Selan Lehn

Quero participar do próximo sorteio...

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

23/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

23/05/2017

NOME

Bruno Ribeiro Gabani

SOLICITAÇÃO
Olá boa tarde gostaria de saber se quem mora
em São Paulo - SP pode se inscrever no site da
cohab de campinas para participar de sorteio de
imóveis ? no aguardo, obrigado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde! Para fazer inscrição na
Cohab/Campinas é necessário residir em
Campinas por no mínimo dois anos. E o cadastro
é feito só na sede da Cohab/Campinas, não faz
pela internet. Att

23/05/2017

Senhor (a), Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as

o titular do imovel (meu pai) faleceu em 28 12
23/05/2017

marisa benedita de jesus
boni

2013 ja foi feito inventario no qual sou unica
Minuta de Escritura
herdeira desse imovel e gostaria de regularizar a
documentacao desde ja obrigado

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

25/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
AO SR DIRETOR DA COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
REQUERIMENTO MANOEL ALVES, inscrito no
CPF nº 793799748-68, RG nº 8.605.624-4,
nacionalidade brasileiro, estado civil casado,
residência e domicilio a Rua Vaticano, 76, Vila
Roma Brasileira, ITU/SP, profissão Militar da
Reserva, na qualidade de Proprietário, vem,
através deste requerimento, solicitar Termo de

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Manoel Alves, Conforme
entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de

Quitação e Cópia de Matrícula de Registro de
Imóvel atualizada, para regularização junto a

23/05/2017

MANOEL ALVES

Liquidações e Fundos, na data de 02/06/2017, as
informações referente ao imóvel objetivado serão
Termo de Quitação
encaminhadas para o endereço do imóvel.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Colocamo-nos à disposição para outros
Itu/SP, conforme dados abaixo: 1) Localização do
eventuais esclarecimentos através do telefone:
IMÓVEL: Rua Vaticano, 76, Vila Roma Brasileira,
ITU/SP; 2) Contrato nº 59.008 de 05 de outubro
(19) 3119-9599, falar com Vicente de 1976; 3) Conforme estipulado no contrato
Departamento Financeiro/Coordenadoria de
acima, o referido imóvel já foi quitado há alguns
anos; e 4) Esclareço ainda, que o saldo devedor
também já foi pago no ano de 2002/2003, na
Caixa Econômica Federal. Neste termos,
Aguardo o encaminhamento o mais rápido
possível. Itu, 23 de maio de 2017. MANOEL
ALVES Requerente

Liquidações e Fundos – CLFU. Atenciosamente,

02/06/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
23/05/2017

Gilmar Bravo de Campos

casA de 2 quaartos

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

25/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
24/05/2017

Anônimo

Gostaria de me inscrever no programa minha
casa minha vida, como faço?

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

25/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

24/05/2017

Anônimo

Olá boa tarde tenhoo cartão CIM ele já está
vencido... Já pode entra indo fazer o
recadastramento na Cohab?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/05/2017

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
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
24/05/2017

CHRISTIAN GOMES DA
ROSA

QDO HAVERA SORTEIO DE CASAS E
APTOS....VOCES PODEM INFORMAR;

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde No momento não há previsão para
realização de novos sorteios. Atenciosamente

30/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

24/05/2017

NOME

Viviani miranda de oliveira
brandao

SOLICITAÇÃO

Por gentileza quero informações sobre o projeto
minha casa minha vida.Fico no aguarde de
maiores informações.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde. O Programa Minha Casa, Minha Vida
entregou 8030 unidades habitacionais no
município de Campinas entre 2011 e 2016,
porém no momento não há previsão para
realização de novos sorteios. Para
cadastramento e participação no sorteio, quando
ocorrer, o interessado deve comparecer
pessoalmente com a documentação disponível
no link: http://www.cohabcp.com.br/cim.html
Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

30/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa noite quais documentos necessarios ??
24/05/2017

Everton Roberto ramos dos
sabtos

Existe algum limite de renda ? Comi faço para
adquirir um imovel minha casa minha vida ???
Obrigado Everton santos (19) 9740-89885

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

25/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
25/05/2017 Taís Fernanda Pereira Melo

Olá, Gostaria de fazer inscrição na Cohab.

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

25/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

25/05/2017 valdir Leite da Costa Junior

SOLICITAÇÃO
Recebi um boleto dizendo que não paguei ima
mensalidade, me recordo que tinha deixado em
dias todas elas, gostaria se poderia confirma se
ela consta para ser paga. REF:04/2012 Grato
Valdir Junior

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia A prestação referente ao mês 04/2012
com vencimento em 16/04/2012 está realmente
sem pagamento conforme consta em nosso
sistema. Att Angela Aparecida Martins

26/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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
25/05/2017

Anônimo

Oi! Como posso fazer para conseguir um terreno
, para construir uma casa Boa

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

26/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
26/05/2017 Lucimara Pereira Sampaio

Gostaria de fazer inscrição.

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

26/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

26/05/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá, gostaria de saber quando será lançado os
lotes urbanizados?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde! O Sr. tem terras para serem
aprovadas pela lei, ou o senhor está interessado
em lotes urbanizados para serem 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 uma lei que agiliza a construção

DATA
RESPOSTA

26/05/2017

de unidades verticais e horizontais, mas neste
caso apenas projetos que estão esperando
aprovação da prefeitura.
Olá, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo
da PUC Campinas, e estou estudando o bairro
26/05/2017

Anônimo

Vila Mimosa da cidade. Gostaria de saber, se
possuem algo sobre o histórico do bairro, pois
está difícil de encontrar informações sobre isso.
Caso não possua, poderia indicar algum outro
local para a procura? Obrigada.

Outros

//

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Gostaria de uma informação, como faço para
26/05/2017

claudia maria custodio

fazer inscrição para poder adquirir uma casa na
cohab.

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

26/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

26/05/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
boa tarde por favor,minha mãe fez
cadastramento na cohab tem uns 3 meses
aproximadamente,gostaria de saber se tem
previsão de algum sorteio para concorrer a
moradia. obrigada!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

boa tarde Conforme orientação da Coordenadoria
de Comercialização, não temos previsão para
sorteio. Para saber maiores informações pode
ser acompanhado pelo site. Att

29/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
26/05/2017

tais de frança barros

eu moro de aluguel e sou mae solteira tenho um
filho de 6 anos

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

29/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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

Eu moro de aluguel eu não tenho casa própria
26/05/2017

Josiane Severina de franca
estou me escrevendo e lutando para sair do
barros
aluguel espero ser contemplada com minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

29/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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

Josiane Severina de franca
26/05/2017
barros

Estou me escrevendo e lutando para sair do
aluguel espero ser contemplados com minha
casa minha vida Espero que de tudo certo

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

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

29/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
26/05/2017

Anônimo

Olá, gostaria de saber como faço pra participar
do programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

29/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Outros

funcionamento do Programa Cartão Reforma
sugiro consulta no site
www.cartaoreforma.cidades.gov.br

Ola Referente ao Cartao Reforma , gostaria de
saber se este tambem sera voltado apenas para
os moradores de Area de Risco , como de
costume sao sempre os favorecidos para quase
todos os Programas e Projetos Para as pessoas
q pagam aluguel, ou q moram no fundos de uma
Residencia de algum Parente sempre ou quase
sempre acabam ficando um pouco mais dificil
27/05/2017

LEOPOLDINA APARECIDA conseguir algum Beneficio . No meu caso meu
ALVES DINIZ
Cadastro eh antigo mas ate agora nunca obtive
sucesso com a Cohab,estou a espera de uma

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Para melhor entendimento do
30/05/2017

Atenciosamente

Casa Orando a Deus para q um dia meu desejo
se realize. Entao com o Cartao Reforma se eu for
Blindada por um e possa terminar a reforma q eh
a colocaçao da Laje as Janelas e Portas e o chao
do quarto q estou tentando acabar a muito
tempo.Muito tempo mesmo as custas de muitas
humilhaçoes. Att. Leopoldina

Boa tarde. O fato de ter automóvel no nome não
atrapalha o atendimento. O interessado deve

Tenho cadastro já fazem 13 anos, e agora me
27/05/2017

Anônimo

disseram que eu não vou conseguir o
apartamento pq, tem automóvel no meu nome, o
que eu devo fazer ?

Outros

estar cadastrado e atender aos pré-requisitos do
programa. Se o cadastro estiver ok, ocorrer
sorteio e o interessado for sorteado será
chamado para apresentação de documentação
necessária. Atenciosamente

30/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA

NOME

28/05/2017

jennefer anchevitch de
almeida xavier

quero saber como faco pra atualizar meu
cadastro online

Programa Minha
Casa Minha Vida

28/05/2017

Anônimo

Olá, gostaria de saber quando será o próximo
sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa noite! Fiz o cadasro no dia 25/05/2017,
entrei no site para verificar se já estava na lista
28/05/2017

Jaqueline Humberto de
Oliveira Silva

dos cadastrados e meu nome não aparece em
nenhuma das listas. Leva tempo para aparecer
ou é altomático? meu n° de identificação é :

Programa Minha
Casa Minha Vida

05212345499 Obrigada!

RESPOSTA
Boa tarde Recadastro é só feito pessoalmente na
sede da Cohab/CP. Para verificar quais os
documentos, é só entrar no site e verificar. Att
Boa tarde Conforme informações da
Coordenadoria de Comercialização, não tem
previsão de sorteio ainda. Para maiores
esclarecimentos, acompanhar pelo so=ite da
Cohab/CP. Att
Boa tarde. Verifiquei o cadastro através do CPF
informado e está tudo ok. Consulte a lista de
cadastros aptos a participar do sorteio no
próximo mês. A divulgação ocorre, geralmente
entre o dia 10 e o dia 15 de cada mês.

DATA
RESPOSTA
29/05/2017

29/05/2017

30/05/2017

Atenciosamente
Prezado Sr (a) Bom dia Solicitações desta
natureza, necessitam de comparecimento nesta

29/05/2017

Anônimo

Bom dia, Preciso de uma cópia de planta,
consigo pegar pelo site ou tenho que ir até ai?

Outros

Cia de Habitação, para pagamento da taxa de
protocolo e posterior despesas de plotagem, em
empresas copiadoras específicas, as quais

13/06/2017

mantemos convênio. Estamos à disposição para
maiores esclarecimentos. Atenciosamente Silvia
Paula DiT-Cohab 3119-9518

29/05/2017

Anônimo

Quando vai ter sorteio este ano

Outros

Bom dia! Conforme orientação da Coordenadoria
de Comercialização ainda não tem previsão para
sorteio. Para maiores informações, é só
acompanhar no site da Cohab. Att

30/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

29/05/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde gostaria de saber como esta o
andamento das escriçôes feitas para a casa da
cohab.e o que significa nomes aptos a
participarem atualizados.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde. Os cadastros são feitos diariamente
de segunda a sexta feira, no horário das 8h às
16h. Mensalmente ocorre a divulgação da lista
dos candidatos aptos a participarem do sorteio,
nesta lista constam aqueles que possuem renda
mensal familiar de até R$1.800,00, renda esta
necessária a participação do sorteio do Programa
Minha Casa, Minha Vida. Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

30/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

o mais rapido possível..... 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. TODOS OS
DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS: - 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; 29/05/2017

Natalia Tauana Lopes

Boa tarde, meu cartão da cohab venceu dia
21/05/2017 até quando posso renovar ele?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Certidão de óbito (se viúvo(a)) - RG e CPF
(daquelas que moram no imóvel maiores de 18

30/05/2017

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
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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

29/05/2017

29/05/2017

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Queria saber se em 2017 vai ter sorteio de casas
e quando vai ser já sou escrito na cohab

Quando terá sorteio em 2017 já sou escrito na
cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia, Conforme orientação da Coordenadoria
de Comercialização, ainda não tem previsão de
sorteio. Assim que tivermos alguma informação
será divulgado. Para maiores informações,
acompanhar no site da Coha. Att

30/05/2017

Outros

Boa tarde Não tem previsão para sorteio. Para
saber mais informações acompanhar pelo site da

29/05/2017

cohab/cp Att
Boa tarde. O acompanhamento pode ser

29/05/2017

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber qual o canal para eu
acompanhar minha inscrição e saber se estou
participando dos sorteios e quando os mesmos
serão realizados?

Programa Minha
Casa Minha Vida

realizado pelo site da Cohab-Cp:
www.cohabcp.com.br No momento não há
previsão para realização de novos sorteios, mas
caso venha a ocorrer, toda a divulgação ocorre
através do site já informado. Atenciosamente

30/05/2017

Bom dia. O atendimento não está vinculado ao

29/05/2017

Anônimo

boa tarde! para beneficiario bolsa familia baixa
renda, quanto tempo demora a entraga da casa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

recebimento e ou participação em programas
sociais. Para atendimento os interessados devem
estar cadastrados e serem sorteados. No
momento não há previsão para realização de
sorteios. Atenciosamente

30/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
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

tenho algumas perguntas ,,como fazer inscricoes
29/05/2017

julio palharin

para casa na coah,,,tenho direito de possuir o
apartamento habitacional,,,recebbo 2,500,00

Outros

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes

30/05/2017

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

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
NECESSITO DO TERMO DE QUITAÇÃO DO

30/05/2017

PLINIO AUGUSTO RUIZ

APARTAMENTO, UMA VEZ QUE O MESMO JÁ
FOI QUITADO E INVENTARIADO. QUEREMOS
VENDE-LO E SEM A CARTA DE QUITAÇÃO
NÃO CONSEGUIMOS REGISTRAR O IMÓVEL
PARA VENDA. JÁ FUI DIVERSAS VEZES NA
COHAB, ELES DISSERAM QUE REALMENTE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Senhor Plinio Augusto Ruiz, Em atenção a
solicitação, informamos que os esclarecimentos a
respeito da quitação do contrato já foram
prestados através do ofício Cohab nº 209/2017 DFC/CLFU de 13/04/2017. Portanto, reiteramos
Termo de Quitação
que o Contrato somente estará quitado após o

DATA
RESPOSTA

31/05/2017

pagamento referente ao saldo devedor residual.
Estamos à disposição para outros
esclarecimentos adicionais através do telefone:

CONSTA COMO QUITADO, MAS QUE A
CARTA SERÁ ENVIADA A MIM. JÁ ESPERO A
MAIS DE UM ANO ESSA CARTA E NADA. POR
FAVOR ME INFORMEM COMO POSSO
CONSEGUIR?

(19) 3119-9591, falar com Felipe.
Atenciosamente,

boa tarde gostaria de uma informacao sobre
minhas contas, pois acabei atrazando umas
contas e queria esta entrando em contato pra
saber como faco pra estar regularindo a minha
situacao com vcs peco gentilmente que vejam
30/05/2017

fernanda do carmo de jesus
pra mim ,pois nao estou tendo condicoes pra
esta indo ai mas qualquer coisa converso aqui na
peres
onde faco faxina e vejo se me liberam mais cedo
pra esta indo ai pois estava eu e meu esposo
desenpregado agora que comecamos a trabalhar
e quero esta em ordem com vcs anteciosamente
fernanda aguardo resposta

Outros

Boa tarde Estamos enviando sua solicitação para
o Departamento Jurídico para ser analisado. Att
Angela Aparecida Martins

01/06/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

30/05/2017

Amanda Moncayo
Comunnale Mozaner

Minha renda familiar é acima de R$ 1800,00,
gostaria de saber se existe algum programa de
moradia para facilitar a compra de imóvel para
esse caso. Como devo proceder?

30/05/2017

Anônimo

sou de limeira , tenho q levar os documentos
para pegar a escritura, minha esosa tera q ir
junto?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

CADMUT

Minuta de Escritura

RESPOSTA
Bom dia Primeiramente você deve se cadastrar
na Cohab. É através deste cadastro que será
verificado se possui condições de adquirir algum
imóvel que esteja disponível. Estamos a
disposição. Att Marcia
Boa tarde, Para passarmos as informações
corretas, necessitamos que identifique o número
do contrato e em nome de quem se encontra o

DATA
RESPOSTA

13/06/2017

31/05/2017

imóvel. att
Ao Senhor, Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de

Sou advogado e represento a mutuária Adalgisa.
Obtivemos sentença em ação de divórcio que

30/05/2017

antonio carlos buffo

reconhece que o imóvel não se comunica com o
seu ex-marido (desaparecido à época da
Minuta de Escritura
contratação do financiamento habitacional)
Necessito receber instruções de como regularizar
o imóvel junto à COHAB. atenciosamente
Antonio Carlos

Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Portanto, não será
possível prestar as informações requeridas. Para
outros esclarecimentos estamos à disposição
através dos telefones: 3119-9599, falar com
Vicente, no horário das 8h00 às 17h.

31/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

31/05/2017

NOME

Francisco Antonio Panaia

SOLICITAÇÃO
Piracicaba, 31 de Maio de 2017. Favor
providenciar a planta da parte hidráulica e
elétrica, da casa mencionada no endereço acima
pois vou reformar a mesma eu pago o custo da
copia, desde já agradeço. atenciosamente
Francisco Antônio Panaia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

31/05/2017

LUIZ FERNANDO DO
ROSARIO

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Solicitamos o obséquio de verificar, se

Outros

Eu, luiz Fernando, gostaria de uma cópia do
contrato, referente a quitação do lote de terreno,
designado pelo número 10, da quadra M-1. Cito a
rua Dr. José Carlos Pagano Brundo, 05, conjunto
habitacional Parque da Floresta III, Campinas
S.P. Sem mais no momento. Desde já agradeço.

RESPOSTA

Cópia de contrato

o seu financiamento, por ventura, refere-se a
outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Piracicaba, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.
Bom dia, Pode entrar em contato pelo telefone
3119-9575 ou 3119-9576 e agendar um dia para
retirar a sua via do contrato 1790385. Caso já
tenha sido retirado e precisar de uma cópia
autenticada, tem um custo de R$ 76,00 e terá

31/05/2017

01/06/2017

que aguardar 5 dias uteis para entrega após
solicitação. Atenciosamente,
Boa tarde Informamos que, ref. ao acordo
firmado em 20/01/14 eram 56 prestações em
atraso, e o acordo era para pgto de 1 em atraso e
a atual. Deste acordo foram pagas 9 prest. em

Estou ciente da pendência de R$ 8.546,99

31/05/2017

MARIO FERNANDO
MORENO DA SILVA

correspondente aos meses de 03/2010 a 01/2015
(alternados), com 49 prestações em atraso.
Assim sendo, gostaria de saber a possibilidade
de negociação (parcelamento) deste valo para
poder repassar a responsável.

Outros

atraso restando 47 e duas prestações das atuais
que tambem não foram pagas, restando assim as
49 informadas na solicitação datada de
22/05/2017. Estaremos passando o seu caso
para o Departamento Jurídico e assim que
possivel entraremos em contato para posiciona-lo
sobre possíveis acordos. Att

31/05/2017

cohab

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

MÊS: MAIO/2017 TOTAL: 131
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Solicitamos o obséquio de verificar, se

31/05/2017

Moacyr Maciel

Favor enviar cópia do contrato de compra e
venda para posterior regularização. Não possuo
cópia em mãos, favor localizar com base nos
dados fornecidos.

Cópia de contrato

o seu financiamento, por ventura, refere-se a
outro agente financeiro, uma vez que na cidade
de Sumaré, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.

31/05/2017

Senhor (a), Conforme determinação da Diretoria
desta Companhia e de acordo com a Lei de
Acesso a Informação nº 12527/2011, as
informações financeiras decorrentes de
contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
31/05/2017

MARIA APARECIDA
QUEIROZ

Termo de Quitação

representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. Assim, a primeira etapa
é informar a sua identificação e a do imóvel
objetivado. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9599
falar com Vicente. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP. Atenciosamente,

02/06/2017

