cohab

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

MÊS: JUNHO/2017 TOTAL: 91
DATA

01/06/2017

NOME

Francisco Antonio Panaia

SOLICITAÇÃO
Piracicaba, 01 de Junho de 2017. Bom dia,
porque voces não mandam a quitação das
parcelas já pagas anual- mente para o titular do
imovel, se é lei federal, do que ficar guardando
todo o mes o recibo pago, acumulando so papel.
Esperando uma resposta ainda hoje, desde já
agradeço. OBS:- mandar pelo meu email.
Atenciosamente Francisco Antonio Panaia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde! 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 nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.

DATA
RESPOSTA

01/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Informamos que no momento não
estamos com vaga de estágio abertas para o
curso de engenharia civil, e não temos ainda
previsão de abertura, porém se for do seu
interesse, poderá enviar o currículo diretamente à

01/06/2017

Anônimo

Boa tarde, poderiam por gentileza, me informar
quando abrem as vagas para estágio em
engenharia civil da COHAB Campinas? Desde já
agradeço.

Outros

Coordenadoria de Recursos Humanos, através
do email crhu@cohabcp.com.br, onde
permanecerá em nossos arquivos aguardando a
abertura de vaga. A contratação de estagiários
pela Cohab Campinas é feita por intermédio do
CIEE, que após solicitação da empresa, abre a
vaga e seleciona os candidatos para encaminhar
para o processo seletivo. Desse modo, o

02/06/2017

candidato poderá fazer seu cadastro no CIEE e
depois candidatar-se à vaga quando estiver
aberta. O processo de contratação de estagiários
está detalhado em nossa página na internet, na
aba Transparência, Contratações de estagiários
ou através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html Atenciosamente,
Piracicaba, 02 de junho de 2017. A/CHAROLDO FERREIRA( Coordenadoria de
Administração de Crédito). Estou mandando a
Negativa de IPTU, e a Certidão de Matricula do
02/06/2017

FRANCISCO ANTONIO
PANAIA

Imo- vél, escaneado pelo E-mail, conforme
pedido de V.sas, o que falta a- gora para a
quitação do Imóvel. Esperando contar com a sua
valiosa a tenção para o fato, subscrevo-me,
Atenciosamente FRANCISCO ANTONIO
PANAIA

Boa tarde! Solicitamos o obséquio de verificar, se
o seu financiamento, por ventura, refere-se a
Termo de Quitação

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.

02/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Renato, Esclarecemos que o cartão CIM
– Cadastro de Interesse em Moradia é um
comprovante do cadastro que também serve
para acompanhar a validade do mesmo. Após

02/06/2017

Renato Fernando regis

Ola,venho por meio dessa pedir mais uma vez
informações ou alguma alternativa possível para
que eu e minha familia possamos adquirir uma
residencia,Estou a mais ou meno 5 anos
tentando juntoa cohab , mas , nunca
consegui.Terreno , casa , apartamento ou
alguma coisa assim. Poderia me ajudar,referente
aos lotes urbanizados , ainda nao tem nenhuma

Outros

novidade ? Só tem o projeto piloto ? Ja nao sei o
que fazer a muito tempo. Preciso de uma ajuda e
realmente nunca tive. Por favor tenho crianças e
estou desesperado. Obrigado renato

seu vencimento o interessado, tem um prazo de
até 15 dias para se recadastrar. Verificamos que
você se cadastrou em 25/06/2009, recadastrou
em 14/04/2016. Segundo a Portaria 610/2011 do
Ministério das Cidades, a demanda para seleção
dos candidatos beneficiários ao programa Minha
casa Minha Vida segue os critérios abaixo:
Forma de atendimento e seleção da demanda
50% município indica – áreas de risco (com
encaminhamento) 50% hierarquizados através do

06/06/2017

sorteio do CIM – Cadastro de Interesse em
Moradia No momento não há previsão para
realização de novos sorteios ou outros projetos,
como os lotes urbanizados, e o atendimento só
ocorre se o grupo familiar for sorteado. 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 atend
Preciso de uma declaração onde informe que
onde moro está somente em meu nome. Minha
filha para conseguir bolsa na faculdade precisa
05/06/2017 ELIANA PINHEIRO ROCHA

provar que moramos em area de invasão. Pago
somente os boletos da Cohab, não pago outra
coisa que possa provar em qual nome a casa
está. A Declaração precisa falar quem é o dono
do endereço que estou.

Outros

Prezada Eliana, Informamos que a Declaração de
Moradia é fornecida apenas pessoalmente. O
atendimento é de Segunda à Sexta Feira das
08:00 às 15:00. Atenciosamente

06/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

05/06/2017

Adriana Paiva

Olá. Gostaria de tirar uma dúvida... Somente eu
estou trabalhando em minha casa, comecei a
menos de 1 mês e recebo R$1.870 na carteira.
Sendo que esse dinheiro é nosso sustento pois
meu marido está desempregado e temos um
filho. Nos encaixamos em qual programa social?
Nos sorteios da Cohab ou não? Att.

Outros

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

06/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

06/06/2017

silvia regina gomes dos
santos

gostaria de ter a oportunidade de ter minha casa
propria,pois estou morando de favor a alguns
anos

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/06/2017

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

06/06/2017

Francisco Antonio Panaia

Piracicaba, 06 de junho de 2017. Quero saber
porque a diferença de uma fatura para outra, o
valor é muito grande, quero explicação como
chegou neste valor, se não mandar pelo meu
email, vou conversar pessoalmente na EMDAPH,
a partir do dia 28de junho de 2017, me aguarde.

Bom dia! Solicitamos o obséquio de verificar, se

Outros

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. Att

06/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

06/06/2017

Anônimo

olá bom dia gostaria,de saber sobre a inscrição
da coahb

Outros

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

06/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

06/06/2017

fernando almstadter

quero adquirir um imóvel no programa minha
casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

08/06/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
07/06/2017

Anônimo

Eu gostaria de saber a situação de um
apartamento?

boa tarde para maiores informações
Outros

necessitamos que se identifique e que forneça o
numero do contrato. Att

07/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

07/06/2017

Anônimo

Boa tarde, tem previsão de novos progrmas de
minha casa , minha vida? como faço pra me
cadastar e documentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

08/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

08/06/2017

Paloma Perez de Araujo

Boa tarde! Gostaria de saber se seria possivel
um cadastro na cohab para mim, tenho 23 anos
moro com meu pai e só eu trabalho e estudo.
Tenho os requisitos porem não sou casada nem
tenho filhos só cuido do meu pai. Seria possivel o

Outros

cadastro? Desde já agradeço a atenção. Paloma

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

08/06/2017

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

08/06/2017 Elisangela Ferreira Bastos

Solicito a segunda via do boleto com vencimento
no dia 10 de Junho de 2017 que não recebi em
minha residencia e tambem nao estou
conseguindo imprimir no site da Cohab como
sempre fiz, aguardo uma resposta com urgencia,
antecipadamente agradeço a atenção.

Bom dia Estou tentando enviar sua prestação no
Email desta correspondência e está voltando
Outros

como não entregavel. A Sra pode por favor
conferir se seu Email está correto. Angela
Aparecida Martins

09/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. A Cohab/Campinas não cobra para
fazer inscrição, e nem para pagar um valor por
mês. A inscrição é gratuíta. Este e-mail é de uma
cooperativa que não pertence a Cohab/CP e esta
usando o nome parecido com a

08/06/2017

Yasmin Pinotti

Como faco a minha incricao para participar dos
sorteios ? E recebi um email para ficar socia e
pagar 50 reais , e quando ficar socia pagar 33,90
por mes isso esta certo ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cohab/Campinas. Não tem nenhum vínculo
conosco. Para você se cadastrar,segue a relação
de documentos para trazer na sede da
Cohab/CP: 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

09/06/2017

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

habitacionais) se estiver trabalhando registra
Boa tarde! Informamos que o assunto é de

09/06/2017

Solange Inês Martins
Americo

Bom dia Resido neste endereço irregular,
chamado como área verde, hå quase e 20 anos,
e quero saber como proceder para buscar a
regularização. Obrigada

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

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

09/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Pira, 09 de junho de 2017. Mandar o boleto para
09/06/2017

Francisco Antonio Panaia

quitação sem juros, pois estou pagando
adiantado e não pode ter um centavos de juros,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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

DATA
RESPOSTA

09/06/2017

empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600. Att,

isto não existe.

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

09/06/2017

DANIELA FREITAS

Eu solícito uma oportunidade de conseguir

Programa Minha

MEDEIROS SILVA

ganhar no sorteio minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

09/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Tenho uma dúvida, a renda máxima do programa
minha casa minha vida é de 1,800 por família.
09/06/2017

Leidiane Soares Silva

Meu marido recebe 1,700 e eu 1,200 acho que
não se enquadraria neste programa, mais será

Programa Minha
Casa Minha Vida

que teria algum outro programa que poderíamos
conseguir fazer inscrição?

11/06/2017

Samuel Martins

Boa tarde eu queria saber como faço para
realizar uma transferencia do nome titular do
endereço para outra pessoa Porque fiz a compra
do terreno e os antigos donos forão para o
maranhão e não concigo contatos deles para ta
realizando esta mudança

Outros

RESPOSTA
Bom dia Para se cadastrar na Cohab não é
necessário ter uma renda menor que R$
1.800,00. Você pode sim, se cadastrar e havendo
outros programas poderá ser incluída. Estamos a
disposição para maiores esclarecimentos. Att
Marcia
Sr. Samuel, Para orientação é necessário que
nos informe o nome dos antigos donos e se é um
lote já contratado ou não. Sugiro que compareça
para atendimento pessoalmente ou entre em
contato telefônico - 31199521. Atenciosamente

DATA
RESPOSTA

13/06/2017

13/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/06/2017

Anônimo

Gostaria de realizar a inscrição para o programa
minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/06/2017

zildete cardoso

Hj fui pesquisar meu cadastro e nele consta que
venceu no mes 4 de 2017 eu gostaria de saber
como faço pra atualizar meu cadastro pra estar
participando do proximo sorteio Pois a 8 anos
estou a espera de uma casa por favor me ajudem
.....

Outros

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; 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

12/06/2017

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

12/06/2017

Solicito informações sobre programas
Eli dos Santos Fernandes
habitacionais na cidade de Campinas, São Paulo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Primeiramente vc deve se cadastrar na
Cohab. Havendo programa habitacional
compatível com sua renda, idade, valor de

30/06/2017

reserva, nós entramos em contato. Att
Eu pra fazer inscrição da minha casa minha vida
12/06/2017

Anônimo

só levar uma conta 2 anos atrás ? Ou declaração
do posto compravando moro 2 anos ein campina

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia A relação de documentos para cadastro
está disponível em nosso site. Lembrando que
não aceitamos declaração de posto de saúde. Att

19/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de saber como faço para
13/06/2017

javora lima

adquirir uma casa que a pessoa não paga qual é
o procedimento gostaraia de pegar uma casa em

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia No momento não dispomos de nenhum
Outros

Tiete sp

imóvel na cidade de Tietê. Estamos a disposição
para quaisquer esclarecimentos Att

19/06/2017

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. 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; -

13/06/2017

Flávia Christiane de Morais
Silva

Boa tarde Eu perdi o periodo de renovação do
meu cadastro. O que devo fazer agora?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

14/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Eglê! Verificamos no CIM – Cadastro de
Interesse a Moradia, que você fez cadastro em
16/08/2001 e atualizou em 16/07/2015. Cohab
segue as instruções legais do Programa Minha

13/06/2017

Eglê Silva Pereira
Nascimento

Boa tarde, eu já tenho inscrição a anos, nunca fui
sorteada, mesmo com minha necessidade, eu
pago aluguel, sou viúva com 3 filhos,o que eu
ganho mal da para pagar as despesas, vejo
tantas pessoas trocando apartamentos,
vendendo a preço de banana, já estive por
diversas vezes ai na sede para tentar entender o
porque dessa demora, sei que tem pessoas que
precisam mais que eu, que estão na área de
risco, mas sei também de pessoas que não

Casa, Minha Vida que, segundo a Portaria
610/2011 do Ministério das Cidades, a demanda
para seleção dos candidatos beneficiários ao
programa Minha casa Minha Vida segue os
critérios abaixo: Forma de atendimento e seleção
da demanda 50% município indica – áreas de
risco (com encaminhamento) 50% hierarquizados
Programa Minha
Casa Minha Vida

precisam, moram sozinhas, que não estavam em
área de risco, sem filhos, enfim, tem algum

através do sorteio do CIM – Cadastro de
Interesse em Moradia É importante esclarecer
que o sorteio para hierarquização do atendimento

14/06/2017

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

projeto que eu possa participar, algo que eu
possa pagar mensal, não sei, o valor que pago
de aluguel, enfim nessa lista de espera quando

estabelecido pelo Ministério das Cidades Famílias
residentes ou que tenham sido desabrigadas de

vai chegar minha vez, só peço uma oportunidade.

área de risco ou insalubres; Famílias com
mulheres responsáveis pela unidade familiar; e

Famílias de façam parte pessoas com
deficiência. Critérios locais de seleção do
Programa – Aprovados pelo Conselho Munici
Bom dia Para realizar qualquer tipo de alteração
13/06/2017

Grazieli Gleice Pereira
ribeiro

Eu queria mudar o número de telefone que mudei
o número queria colocar o número novo é preciso
ir aí na cohab

Outros

no cadastro, é necessario o comparecimento à
Cohab com toda documentação. Solicite que
verifique em nosso site, a relação de
documentos. Att

19/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OCORRE QUE TÍNHAMOS ESTE IMÓVEL DA
COHAB EM CAMPINAS E DEIXAMOS ELE EM
2012 E FOI PASSADO PARA O SR VINICIUS

13/06/2017

FLAVIO MOREIRA DOS
SANTOS

DE PAULA IMÓVEL ESTE NO CONJUNTO
PARQUE DA FLORESTA III QUADRA C-2 LOTE
1J1, E ESTAMOS SENDO CHAMADOS PARA
ASSINAR A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL
PORÉM NÃO TEMOS COMO SE LOCOMOVER
ATÉ CAMPINAS POIS ESTAMOS
DESEMPREGADOS ENTÃO GOSTARÍAMOS
DE VERIFICAR POSSIBILIDADE QUE NOS
ENCAMINHASSE VIA SEDEX OU EMAIL ESTE
CONTRATO QUE PRONTAMENTE
ASSINAREMOS E ENCAMINHAREMOS A
VOCÊS, SOLICITO ENCARECIDAMENTE POIS
NÃO TEMOS CONDIÇÃO FINANCEIRA DE

Outros

Boa tarde Após comparecimento do Sr. Flavio e
a Sra Rosana na sede da Cohab/Campinas, na
data de hoje, 23/06/17, não será necessário o
envio do documento. Foram orientados a
providenciar uma procuração pública, outorgando
poderes para cessão do imóvel. Atenciosamente,

23/06/2017

VIAJAR ATÉ A CIDADE. AGUARDAMOS
RESPOSTA
13/06/2017

13/06/2017

Anônimo

Sonia cristina Leocadio

Boa Noite, Gostaria de saber como faço para
pegar a Minuta de Escritura do meu imóvel.
Gostaria muito de saber quando será o proximo
sorteio e sera apenas para quem mora em area
de risco pois tenho inscrição a muito tempo

Minuta de Escritura

Bom dia, Para maiores informações
necessitamos que nos forneça o número do

14/06/2017

contrato e em nome de quem se encontra. Att
Programa Minha
Casa Minha Vida

obrigada gratidão

Bom dia, Ainda não temos previsão de quando
será o próximo sorteio. Quando for ter, todos que
se estiverem aptos iram participar. Att

14/06/2017

Boa tarde Precisamos que se identifique com
14/06/2017

Anônimo

Bom dia!!

Cópia de contrato

numero de contrato e nome para passarmos as
informações corretas. Att

14/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, No edital do Concurso Público 01/2016,
item 01.03,está previsto que: "O presente
concurso público terá validade de 2 (dois) anos, a
contar da data da homologação de cada

14/06/2017

Anônimo

Bom Dia Gostaria de saber se tem alguma
previsão de convocação para o CONCURSO
PÚBLICO 01/2016 para o Cargo: 201 –
Assistente Administrativo Júnior.Obrigado
desculpe o incomodo.

Outros

emprego, podendo ser prorrogado, a critério da
Companhia de Habitação Popular de Campinas COHAB/CP - por igual período." Também está
previsto no item 11.01 que: "a convocação para
admissão obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, não gerando ao candidato
aprovado o direito à admissão. Os classificados
no presente Concurso Público somente serão
convocados por ato discricionário vinculado à
conveniência e oportunidade por parte da
Administração Pública." Informamos que até o
momento, foram feitas as convocações dos
primeiros colocados dos empregos de advogado
júnior e analista programador júnior e que ainda
não temos previsão de novas chamadas.
Orientamos, no entanto, que mantenha seu
cadastro sempre atualizado, entrando em contato
conosco caso ocorra alguma alteração nos dados
informados em sua ficha de inscrição.
Atenciosamente,

19/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

14/06/2017

Anônimo

Quais documentos eu preciso levar pra atualizar
meu cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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; 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

14/06/2017

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

DATA

15/06/2017

NOME

faustina aparecida vieira

SOLICITAÇÃO

Venho por meio desta apresentar minha inscição
para o programa Minha Casa Minha Vida, moro
em Campinas pagando Aluguel desde 1982, isto
é passe minha vida trabalhando para pagar
aluguem e agora com 58 anos de idade ainda
trabalho e continuo pagando aluguel. Por favor
me chamem para uma entrevista pessoal e
concretizar meu lugar na fila de espera. Aguardo
resposta.Espero ser atendida ainda nesse ano de
2017, Obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Sra . Faustina, constatamos a existência
do seu cadastro desde de 16/08/200, no entanto,
o cadastro está inativo por não ter comparecido
ao recadastramento em 2015. Segundo a
Portaria 610/2011 do Ministério das Cidades, a
demanda para seleção dos candidatos
beneficiários ao programa Minha casa Minha
Vida segue os critérios abaixo: Forma de
atendimento e seleção da demanda 50%
município indica – áreas de risco (com
encaminhamento) 50% hierarquizados através do
sorteio do CIM – Cadastro de Interesse em
Moradia Informamos que a sra não foi sorteada
nos programas habitacionais existentes. No
momento não há previsão para realização de

DATA
RESPOSTA

23/06/2017

novos sorteios e o atendimento só ocorre se o
grupo familiar for sorteado. Esclarecemos que a
responsabilidade da Cohab-Cp restringe-se a
seleção de demanda através do sorteio, o qual
ocorre com base nas portarias interministeriais
que regem o programa (último sorteio foi com
base na 595/13). Ressaltamos, precisa

comparecer a Cohab com os documentos
originais para atualizar seu cadastro. Apresentar
uma correspondência atual - mês que vem na

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

fiquei desempregado a pouco tempo depois de

16/06/2017

paulo andre da silva

trabalhar oito anos em uma empresa hoje vivo de
bicos , moro de aluguel com minha companheira
a 10 anos e a moça pediu o apartamento e não
temos onde morar pois o o aluguel que
pagavamos cabia no bolso diferentemente de
outros por ai que que variam de 600 a 1000 reais,

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

temos 1 filho de 10 anos, e precisariamos de 1
cantinho para morar qualquer coisa a mais

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

acessivel possivel..por favor..obrigado!

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

20/06/2017

divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
16/06/2017

Anônimo

Como estão os sorteios de moradias e cadastro

Programa Minha

Bom dia, Até o momento não há previsão de

interessado...

Casa Minha Vida

novos sorteios. atenciosamente,

23/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

ola boa tarde moro de aluguel more nesse
endereco tambem que e de meu irmao e ja morei
em varias casas de alugueis no momento morava
16/06/2017 Marcio Cardoso da Paixao

numa casa de contrato quebrei o contra porque
estou desempregado agora estou morando com
meu irmao por uns dia ate arrumar emprego pra
pagar outro aluguel moro aqui em campinas sp
ha 3 anos.

Outros

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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Sou Mãe solteira meu filho tem 1ano e eu tenho
15anos completo 16 em agosto e procuro sair da
16/06/2017

Vitória Luciene Mariano
Pereira

casa onde eu moro q é da minha mãe pretendo
morar sozinha cm meu filho e no momento eu só
estudo e faço curso mais tô atrás de emprego
pelo jovem aprendiz.

Outros

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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Andrea Cristina Ferreira de
16/06/2017
Araujo

Gostaria de saber como faço para me inscrever
em algum programa social para casa própria.
Sou solteira, não tenho filhos.

Outros

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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

17/06/2017

Michele Regina Valentim

Eu tenho um cartão retorno, éenele está escrito
18/06/2017 isso quer dizer q eu tenho q
compareceram Cohab nesse dia?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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; 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

20/06/2017

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
Bom dia! A primeira etapa é informar a sua

17/06/2017

17/06/2017

Antonio FRancisco ferreira
Junior

Fabio Augusto virtis

Solicita a Minuta, para a escritura no Cartorio,
pois eu ja quitei a divida, e até o momento não
recebi a Minuta para a escritura, favor
providencias. Obrigado

Venho através desta solicitação pedir a vossa a
nesse cidade

Minuta de Escritura

identificação e a do imóvel objetivado. Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9599 falar com Vicente.

20/06/2017

Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,
Programa Minha
Casa Minha Vida

bom dia Necessitamos que nos forneça maiores
informações sobre sua solicitação. Att

22/06/2017

DATA

18/06/2017

NOME

Jaime Novaes Lago

SOLICITAÇÃO

Solicito a minuta para providenciar escritura do
imóvel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor(a) Tendo em vista a liquidação de seu
contrato, informamos que poderá solicitar a
MINUTA de escritura de Compra e Venda,
comparecendo nesta 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,
apresentando esta convocação e as cópias dos
seguintes documentos: Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) Carteira
Minuta de Escritura
de Identidade do casal CPF – Cadastro de
pessoa física do casal Imposto ATUAL - xerox da
folha onde consta - nome, rua, número, quadra e

DATA
RESPOSTA

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

18/06/2017

Ana Clara Vital Saturnino

Como faço para me cadastrar na coab campinas,
minha mãe está na fila de espera há 13 anos,
morramos em uma casa de madeira e minha
irma caçula tem anemia falciforme, e quanto mais
rápido melhor, já tentei por vários meses e não
consegui nenhum resultado.. Obga, aguardo

Outros

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

20/06/2017

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

retorno.

habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
18/06/2017

Karina Patrícia da
Conceição

Estou solicitando uma casa com parcelas de até
R$ 500,00 se possível. Sou casada e pagamos
aluguel. Preciso de uma casa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia No momento nao dispomos de imóvel
com este valor de prestação. Importante se ainda
não for, que se cadastre na Cohab. Att

20/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/06/2017

Anônimo

Boa tarde! Quais os documentos necessários
para atualizar meu cadastro junto á Cohab? Me
passaram este site para verificar, porém não
encontrei...

Outros

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; 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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/06/2017

ALESSANDRA PATRICIA
BRATFISCH

Boa tarde! Em junho de 2015, atualizei mue
dados junto a Cohab para o Minha Casa Minha
vida. Avisaram no dia que em 06/2017 deveria
entrar em contato para refazer o cadastro, mas
não recebí nenhuma convocação. Tem alguma
previsão desse recadastramento? No aguardo.
Alessandra

Programa Minha
Casa Minha Vida

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; 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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/06/2017

Débora

Boa tarde! Tenho cadastro em interesse em
moradia com vocês, e preciso atualizar minha
renda, pois quando fiz o cadastro estava
desempregada, agora estou trabalhando,
gostaria de saber se consigo realizar essa
atualização online? e quais documentos
necessários? Se não poder online, qual horário
de atendimento para realizar a atualização?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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; 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

20/06/2017

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
Venda do imóvel sorteado no programa minha
casa minha vida, onde o dono foi despejado sem
ao menos ter pra onde ir. Novo morador vendeu
20/06/2017

Anônimo

a casa e o comprador alugou uma parte da casa
e a outra vendeu para o sobrinho. Casa se
localiza na rua Jovenal Fernandes, número 531,
Parque Floresta 1 Se possível entrar em contato
com o antigo dono do imóvel. Pois o mesmo está
vivendo de aluguel

Outros

Bom dia, Solicitamos que o interessado,
compareça a Cohab para orientações.
Atenciosamente,

30/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/06/2017

ana paula nunes de jesus

bom dia venho por meio desta escrisçao solicitar
uma residencia pois moro com minha mãe,
porque nao tenho condições de pagar um aluguel
tenho uma filha de nove anos sou mae solteira
tenho emprego fixo e gostaria de ter uma
moradia para o conforto da minha filha ,a muito
anos fiz um cadastro com vcs mais até hj nao
obtve resposta entao estou solicitando nova
mente.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/06/2017

Valquiris leite da silva

Eu fiz um cadrasto no ano 2016 e agora preciso
recadastrar?e so faz isso indo ate a cohab ou
posso fazer pela internet?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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; 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

20/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/06/2017

CELIA HELENA
RODRIGUES DA SILVA

Bom dia ! preciso saber se necessita de
agendamento para fazer a inscrição , se sim
podem agendar por favor .

Outros

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

20/06/2017

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

20/06/2017

Anônimo

Boa tarde no dic v de março as casas ainda não
tem escrituras o antigo dono faleceu vai precisar
fazer o inventário para pssar no meu nome?
Obrigado.

Bom dia. Sim. Apesar de não ter nos informado
Outros

qual o contrato, se já esta quitado e o
Instrumento Contratual assinado, terá que
providenciar o inventário para partilhar os direitos
sobre o bem imóvel. Atenciosamente,

21/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/06/2017

Ana Sthefany Subtil Andrade Gostaria de saber o que eu preciso e como me
Gomes
escrever e me cadastrar

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/06/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
Boa tarde Estou reformando o apartamento e
20/06/2017

TATIANE CRISTINE
TREVIZAN

gostaria de saber como faço para saber se posso
fazer um recorte na parede que dá da cozinha
para a sala.

Outros

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

21/06/2017

Diego Alves Damascena

Sou trabalhador ganho um salário mínimo,moro
de aluguel,pago 550,00 e a luz,tenho dois filhos
um menino de 4 anos e uma menina de 1 e 6
mês,fiz a inscrição pela cohab pra vê se consigo
um imóvel...Obrigado pela atenção... Deus os
Abençoe

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

21/06/2017

GETULIO DA VEIGA LIMA
JUNIOR

BOA TARDE! FIZ O AGENDAMENTO DO
CADASTRO NO MINHA CASA MINHA VIDA
ATRAVÉS DO FONE 156 PARA O DIA
01/08/2017. GOSTARIA DE SABER SE NESSE
MEIO TEMPO PRECISO REALIZAR OUTRO
CADASTRO NA COHAB E SE SIM GOSTARIA
DE SABER OS PROCEDIMENTOS PARA
AGENDAR O DIA PARA RESOLVER.
OPBRIGADO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

21/06/2017

Marluce maria martins
cristianismo

Meu nome e marluce estou a solicitar o meu
cadastro minha casa minha vida moro em
campinas no jd sao marcos moro de aluguel tem
um filho de 4anos trabalho registrada e o meu
marido so bicos nao conseguiu serviço registrado
ainda.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

22/06/2017

Anônimo

Bom dia, quais documnentos necessários para se
inscrever no Programa Minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/06/2017

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro); •Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; •Certidão
de óbito (se viúvo); •Em casos de deficiência na
composição familiar apresentar: atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o nº da Classificação Internacional
22/06/2017

Anônimo

Ola gostaria de falar sobre débitos de parcela da
casa

boa tarde, para atendermos sua solicitação
Outros

necessitamos que se identifique e coloque o
numero do contrato. Att,

22/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

22/06/2017

Anônimo

ja tenho o cartão para cohab

Outros

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; 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

26/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

23/06/2017

Tatielen sara de aquino

Quero informação sobre a escriçao

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor Horácio, Conforme determinação da

DATA
RESPOSTA

Diretoria desta Companhia e de acordo com a Lei
de Acesso a Informação nº 12527/2011, as

23/06/2017

HORACIO ALBERGUINI

BOA TARDE HOJE REGULARIZEI AS
PARCELAS DA PRESTAÇÃO. GENTILEZA
INFORMAR QUAL O VALOR PARA A
QUITAÇÃO DO CONTRATO.

Outros

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

28/06/2017

efetuado o pagamento de taxa de expediente no
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:

23/06/2017

Adriza flora guiguer

BOA NOITE FIZ O CADASTRO PARA CASA DE
CAMPINAS QUAL É O PROCEDIMENTO
AGORA COMO SEI QUANDO VOU PEGAR A
CASA.

13036-900, Atenciosamente,
Programa Minha

Boa tarde, Agora tem que aguardar o próximo

Casa Minha Vida

sorteio. Att

Boa noite, gostaria de saber sobre a divida ativa
25/06/2017 ANDRE ANDRADE E SILVA

do imóvel, se possível gostaria de fazer o
pagamento do valor total pendente. obrigado

Outros

BOM DIA SR. ANDRÉ ANDRADE E SILVA.
Informamos que o senhor está em dia com seus
pagamentos, não tem valor pendente, somente
prestações a vencer.

26/06/2017

05/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia Não sei se já esta inativa para fazer meu
recadastramento . Quero participar de outros
Adriana de Fátima Martins
26/06/2017
sorteio ....Gostaria de saber se preciso volta na
Felix
Cohab pra fazer o recadastramento ou pode ser
pela internet ;. atenciosamente Adriana Felix

Programa Minha
Casa Minha Vida

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; 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

26/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

estiverem disponíveis no município. O
interessado deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários

26/06/2017

Anônimo

Quando terá inscrições para o pessoal da
invasão do vila vitoria

Programa Minha
Casa Minha Vida

(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / comprovantes de endereço
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);

29/06/2017

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

registro; 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; Em casos de deficiên
Boa Tarde, Primeiramente precisamos saber qual
27/06/2017

Anônimo

Boa tarde, Como faço para conseguir o projeto
de esgoto da casa? Att.

Outros

bairro para verificar se o projeto foi realizado pela
Companhia, posteriormente protocolar um pedido
de copia da planta.

27/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde, sou moradora de campinas e gostaria
de tirar uma duvida! Poderia me informar qdo
terá novas inscrições para o programa minha
27/06/2017 Vanessa Machado Gomes
casa minha vida do CDHU. Gostaria muito de
poder me inscrever, moro de aluguel e tenho 2
crianças pequenas e estamos desempregados eu
e meu esposo,

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

estiverem disponíveis no município. O
interessado deve seguir as orientações abaixo:
CADASTRO NOVO Documentos necessários

27/06/2017

Anônimo

Do andamento da minha inscrição no interesse
de moradia em Campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

(originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos
de moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências / comprovantes de endereço
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH Certidão de nascimento (se solteiro);

29/06/2017

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

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

Bom dia, meu pai faleceu em 10/04/2017. Para

28/06/2017

Luis Antonio Montanham
Junior

28/06/2017 Rosiane Guimaraes Dionisio

fins de inventário, precisamos de uma cópia do
contrato junto à Cohab. Dados do meu pai:
Nome: Luis Antonio Montanham

Boa tarde Se precisar de uma copia autenticada,
Cópia de contrato

CPF:038.977.208-92 RG:12.602.640 Data
nascimento: 04/07/1960 Imóvel: Rua Joaquim
Loureiro da Cruz, 62. Obrigado.
Gostaria de ver se tem algum projeto minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

tem o custo de R$ 76,00, e fica pronta no prazo
de 5 dias uteis. Atenciosamente,

Boa tarde, Até o momento não há previsão de
novos sorteios, pois não temos nenhum
empreendimento sendo construido no momento.
Atenciosamente,

03/07/2017

29/06/2017

DATA

28/06/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
óla gostaria de ter informaçoes sobre o terrno
onde moro esta no nome da minha mãe estamos
tendo problrmas com alguns inquelinos e preciso
de pegar o contrato ou inscritura do tereno sera
com voces ? ou com a prefeitura? poderiam me

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Cópia de contrato

RESPOSTA

Boa tarde, Para maiores informações
necessitamos que identifique o contrato e em

DATA
RESPOSTA

28/06/2017

nome de quem se encontra. Att,

ajudar nessas informaçoes? desde ja agradeço
Boa tarde Quero fazer meu cadastro da COHAB
mas fiquei com dúvida no momento que li a
documentação necessária. Sou solteira,mas
28/06/2017 Roseane Pena dos Santos moro com meus pais,numa casa da COHAB a 23
anos,porém o cadastro é somente para mim.
Mesmo nesse caso é necessário apresentar RG
e CPF dos pais e carteira de trabalho deles?

Outros

Boa tarde, Não há a necessidade, pois vc só
apresenta documentação de pessoas
dependentes suas. Como seus pais já tem
moradia e se vc for contemplada num sorteio irá
morar sozinha, não precisa dos documentos
deles apenas os seus. Att,

28/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

28/06/2017

brenda stefani de souza

Boa tarde, gostara de saber os horarios e como
faz para fazer cadastro na minha casa minha
vida

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

28/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

28/06/2017

Alice de Oliveira Almeida

Boa Noite solicita uma moradia sou artesao e ta
dificio o sustentar o aluguel com que ganho,vim
para ca em fevereiro 2017. ficarei muito grata se
voces aceitar meu cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 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

28/06/2017

Anônimo

Boa noite estou pra renovar meu cartão só que
mudei de endereço. Posso levar o número do
endereço novos. Ou tem que ser os números
antigos que já estão aí cadastirado. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 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

28/06/2017

Anônimo

Boa noite estou pra renovar meu cartão mais não
estou mais no mesmo endereço que passeis no
cadastro do cartão. Posso estar renovando o
cartão no endereço novo.Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/06/2017

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

DATA

28/06/2017

NOME

Carlos Douglas Soares

SOLICITAÇÃO

Eu a umãe tempo a traz fiz uma insecreção e
nunca foi chamada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia Carlos! Verificamos em nosso banco de
dados que o Sr consta no cadastro de Marcelo
Carlos de Sousa, realizado em 25/01/2012,
porém o mesmo encontra-se inativo pela falta de
comparecimento ao recadastramento que houve
em 2015. Dessa forma, para participar de
qualquer programa habitacional é necessário a
atualização do referido cadastro. Segue
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em
nome do interessado sendo uma do mês atual e

DATA
RESPOSTA

30/06/2017

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

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

Olá bom dia! Estou tentando ligar ai. Já tentei o
29/06/2017

Anônimo

número que a Leia me passou e todos os
telefones que estão no site. Por acaso não estão

Outros

boa tarde, estamos trabalhando normalmente. Att

30/06/2017

atendendo hoje? Obrigado Moisés
Bom dia. No momento não temos terrenos há

29/06/2017

Anônimo

QUERIA SABER SOBRE OS TERRENOS QUE
ESTAO VENDENDO NO COLINA DAS
NASCENTES COMO FUNCIONA

Outros

venda nesse bairro. Temos 10 casas prontas que
custam R$ 175.000,00 e são financiadas atraves
da Caixa Economica Federal. Para mais
informações, solicito que compareça a Cohab, de
2ª a 6ª feira, das 8 as 14 hs Att

30/06/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá bom dia! Sou o Moisés Florentino, comprador

29/06/2017

Moises Florentino

da casa do Genezio Pereira, cito à Rua
Margarida Pelegrine Boscolo, Cj. Hab. Manoel
Rodrigues Moreira, Rafard/SP. Unidade tipo:
2/44. Contrato: 73.004. Lote: 16 Quadra: C Rua:
04 Matricula: 5485 Já estivemos ai a mais ou
menos 1 ano pra tentar regularizar a
compra/venda, mas por motivos documentais
não foi realizado. (conversamos com a Leila) No
dia em que estivemos ai foi nos falado que existia
um residual pendente sobre o imóvel. Ainda
estou tentado regularizar esse documento, a
prefeitura me pediu um documento onde
apresente esse residual citado. Por favor, você
pode me enviar por e-mail
(moisaflorentino@gmail.com) um documento que
cite esse residual com relação a esse contrato.
Obrigado. Moisés

Outros

Ao Senhor Moises, Conforme entendimentos
verbais mantidos com o funcionário Vicente
Giraldelli - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, na data de 05/07/2017, as informações
referente ao imóvel objetivado serão
encaminhadas para o endereço do imóvel.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9599, falar com Vicente Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos – CLFU. Atenciosamente,

06/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 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

29/06/2017

Anônimo

Boa tarde,tenho o cartão cim e a data de
vencimento é amanhã,qual a documentação que
preciso pra atualizar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

29/06/2017

Elisangela geralda de souza
ap

Fazer cadastro da cohab

Outros

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

29/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

29/06/2017

Evilazio Souza Lima junior

Como posso adquirir um apartamento ou uma
casa no programa minha casa minha vida

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

30/06/2017

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 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

30/06/2017

Gislaine Denise Pinto de
Lima

Bom dia! Gostaria de saber quando será
realizado o Recadastramento, já tenho cadastro
na Cohab mas não peguei nenhuma carteirinha.
Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/06/2017

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

30/06/2017

Leandro Martins Billato

Bom dia , gostaria de saber quando será o
próximo sorteio do programa minha casa minha

Boa tarde Não temos previsão de data para o

vida . Pelo site é possível ver que no ano de 2016
não houve sorteio , e até hoje em 2017 também

próximo sorteio. Os imóveis que estão sendo
reintegrados na posse do Programa Minha Casa

não teve. Também quero saber se é possível
assumir um imóvel que não esteja sendo pago ,
alguém que tenha sido sorteado e não adquiriu
ou não esteja pegando. Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida, estão sendo repassados para
famílias que foram sorteadas e estavam numa
lista como reservas. Estamos à disposição. Att

03/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

30/06/2017

alessandra cristina couto

preciso urgente porque moro de aluguel morava
com minha filha em minha casa na rua valdemar
silveira 779 e fui ameaçada de morte tendo que
deixar minha casa estou sofrendo muito preciso
retornar a minha casa me ajudem por favor

30/06/2017

alessandra cristina couto

preciso saber se consigo tirar a escritura da
minha casa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Termo de Quitação

Boa Tarde Poderia nos passar o nº do contrato?
Pois pelo endereço o imóvel esta em nome de
outra pessoa. Atenciosamente,

30/06/2017

Outros

Boa tarde Qual o nº do contrato? Assim posso
verificar o registro do imóvel. Atenciosamente,

30/06/2017

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

Fazer cadastro da cohab me cadastra na cidade
30/06/2017

Elisangela geralda de souza de campinas oportunidade de mudar de municipil
ap
moradia casa ou apartamento não tenho casa
propria

Outros

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

03/07/2017

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

