cohab

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

MÊS: JULHO/2017 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, comprei este imóvel em 2015 e
gostaria de realizar uma reforma.
Há alguns tramites a serem realizados junto a
prefeito para realização da obra como contratar
um engenheiro para realizar o laudo da estrutura.
Para isso o engenheiro me solicitou o manual
01/07/2017

Gervasio Abimael
Cavalcante de Lima

descritivo e a planta, porem na venda não foi me
passado isso.
Como faço para ter esta documentação uma vez
que o apartamento foi construído pela Cohab?
Devo comparecer a Cohab para solicitar? há
taxas? qual o tramite que devo fazer para ter esta
documentação?

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Sra Liliane
Olá, estou em processo de compra de um
imóvel, em Campinas/ S.P na rua Suraia Cury
Costa, número 225 bairro DIC V (Rosalina), e
gostaria de saber a situação que ele se encontra,
03/07/2017

Liliane Scareli

e se existe uma previsão de passagem de asfalto
nesse endereço.
Grata desde já.
Aguardo um retorno.
Liliane

Essas informações sómente poderão ser obtidas

Outros

na presença do vendedor.
Para tanto solicitamos a presença à sede da
Cohab Campinas, Av Faria Lima nº 10, Parque
Italia.
Att
Angela Aparecida Martins

03/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

03/07/2017

JESSICA ANDRADE DE
FREITAS

LEVAR?
AGUARDO UM RETORNO, POIS PRECISO
PEDIR O DIA DE FOLGA PRA RESOLVER
ESSAS QUESTÕES.
DESDE JÁ OBRIGADA.

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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.

BOM DIA. ACABEI DE CONSULTAR MINHA
INSCRIÇÃO NA COHAB E CONSTA QUE
VENCEU EM 07/05/2017;
- COMO FAÇO PRA RENOVAR O
CADASTRO??
- PRECISO AGENDAR?
- QUAL DOCUMENTAÇÃO É NECESSÁRIO

RESPOSTA

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

03/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde!
03/07/2017

Tainara Rodrigues dos
Santos

Quais documentos necessários para inscrição do
programa Minha Casa Minha vida ? Quais os
dias inscrições e horário.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

03/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde
Olá bom dia hoje fui fazer minha inscrição, e no
televisão estava passado uma fotos de casa bem

03/07/2017

Anônimo

organizada,Perguntei o rapaz se era da cohab
ele respondeu que sim que era pra vender 73
mil,queria saber como funciona quais são os
requisito se o valor e a vista ,se parcela
,documentações o que preciso ter para adquirir
um imóvel. Grato

Solicito que compareça a Cohab para
Outros

esclarecimentos, pois se for referente ao bairro
Colina das Nascentes, o valor dessas casas é de
R$ 175.000,00 cada, com financiamento Caixa.
Com relação a valores, é necessário fazer uma
simulação.
Att

03/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

03/07/2017

david artur perreira

atualização de cadastro

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

05/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

04/07/2017

Mayara Queiroz Bomfim

Gostaria de saber onde e como faço inscrição
pro minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

05/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

04/07/2017

Tatiane Modesto Costa de Bom dia, gostaria de solicitar o termo de quitação
Termo de Quitação
Morais
.

Vamos solicitar sua pasta para verificar se não
tem o termo na pasta.
05/07/2017
Assim que chegar a pasta entraremos em
contato para passar todas as informações.
Att,

DATA

04/07/2017

NOME

caique sousa teles

SOLICITAÇÃO

ola estou parado jÀ fas um tempo tenho 2 filho
pago alugue no moneto estou fazendo ums bico
pra paga o alugue nao tenho como pagar alugue
e coloca comida detro de casa pessu a juda para
vc pq eu tenho esperança que voces mim
ajudem ar realiza um sonho de ter uma casa
porpia meu filho tem 2 anos e minha filha tem 22
dias de nascido ..

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Caique,

DATA
RESPOSTA

Verificamos no CIM – e não consta cadastro em
seu nome.
Para se cadastrar você deverá comparecer à
empresa com os documentos abaixo:
Ressaltamos que para adquirir uma unidade
habitacional, deve-se participar de sorteio, no
entanto, até o momento não temos previsão de
novos sorteios.

Programa Minha
Casa Minha Vida

CADASTRO
Documentos necessários (originais):
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado - mês que vem na Cohab ou mês
anterior. (ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta. Não podendo ser nota fiscal.
CPF (do casal);
RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Cartão CIM
Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo);
RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

07/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

OllA... boa tarde, eu tenho 22 anos, e moro em
uma casaa pequena DE 3 comodos com 8
pessoas só meu pai trabalha , temos um
trailer(autonomo) no momento me encontro
04/07/2017 Ana Flavia Cardoso Da Silva
desempregada e gostaria de saber como faço pra
me inscrever para o projeto cohab campinas. No
caso, apenas eu sairia da casa dos meus pais.
desde ja agradeço! DEUS ABENÇOE.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

05/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

04/07/2017

Richard Felipe Pereira
Barbosa

Ola Presciso de um Imovel pois somente eu
trabalho tenho uma filha e minha esposa não
trabalha e pago R$ 700 de aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

05/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:
OI ME CHAMO HELLEN, TENHO 20 ANOS NO
MOMENTO ESTOU DESEMPREGADA.TENHO
DOIS FILHOS UM MENINO DE 2 ANOS E UMA
MENINA RECEM-NASCIDA. OS DOIS NÃO
ESTÃO ESTUDANDO PORQUE NÃO
CONSEGUI VAGA AINDA NA ESCOLA, POR
ESSE MOTIVO NÃO ESTOU TRABALHANDO
04/07/2017 Hellen Caroline dos santos .MEU NAMORADO NO MOMENTO TAMBÉM
ESTA DESEMPREGADO FAZENDO

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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

BICOS.MORAMOS COM MINHA SOGRA
JUNTOS PAGAMOS O ALUGUEL.SEI QUE
COM DOIS FILHOS E DIFÍCIL POR ISSO POR
MEU DESSA CARTA PESO SUA AJUDA PARA
REALIZAR O MEU SONHO DA CASA

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

PRÓPRIA.

holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);

habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

05/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

aguardo retorno.

obrigado

Senhora Maria Helena,

DATA
RESPOSTA

A quitação da Promessa de Compra e Venda
somente ocorrerá após o pagamento do saldo
devedor residual pleiteado ao FCVS, porém, até
a presente data isso não ocorreu.

AO SETOR RESPONSAVEL;
Ola bom dia,gostaria de que fosse me enviado
algum endereço de email ou endereço para
correspondência e o relatório da documentação
nescessaria para que eu possa enviar os
documentos de meu falecido esposo e do
inventario para que possa ser disponibilizada a
05/07/2017 maria helena grespan breda
minuta da escritura de nossa residencia

RESPOSTA

Esses esclarecimentos foram prestados
anteriormente através do ofício Cohab-CP nº
1316 de 23/09/2015 enviado ao endereço do
imóvel, cujo recebimento foi acusado na data de
30/09/15 por Stefani Couto Gonçalves.
Minuta de Escritura

Não obstante, na data de 06/07/2017, o
funcionário Vicente Giraldelli, desta Cohab-CP DF/CLFU -, reiterou as informações através de
entendimentos telefônicos com a Senhora.
Estamos à disposição para outros
esclarecimentos adicionais.

MARIA HELENA GRESPAN BREDA.
Atenciosamente,

Rosana A Pavani Martelli
Coordenadora de Liquidações e Fundos

12/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

05/07/2017

Rebeca Caroline da Costa
Carvalho

Boa Tarde...gostaria de saber quais os
documentos necessários para eu poder fazer
uma inscrição

Outros

•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

05/07/2017

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 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);
Bom dia

05/07/2017

Anônimo

E que morro no jardim do lago llcontinuacao c e
gostaria de saber como ta a situacao dessa
envazao tem previsao de sair teve algum sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Jardim do Lago 2 é uma área que está sob a
17/07/2017
responsabilidade da SEHAB.
Por favor entre em contato através do telefone 1931199633 para mais informações.
Atenciosamente

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
Bom dia, gostaria de saber se vai ter sorteio este

06/07/2017

Anônimo

ano?
E para onde será os próximos apartamento?
Att.
Claudia

Outros

No momento não temos nenhum
Empreendimento em construção,portanto, sem
previsão de novos sorteios.
orientamos a manter o cadastro em dia, pois,
quando houver sorteio, poderá participar.
Atenciosamente,
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:

07/07/2017

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

06/07/2017

Thamara

Tenho interesse em fazer o cadastro no
programa minha casa minha vida
Gostaria de saber oque é preciso para realizar o
mesmo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 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);

10/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde

06/07/2017

Ricardo Ferreira

Boa noite! Fiz um contrato com a cohab, ja fui ai,
e esta tudo certo..
Porém a mulher com quem conversei la na
cohab, me disse que as faturas chegariam no
meu endereço. O vencimento já é para o dia
15/07, e nada de chegar boleto aqui ...
Tentei tirar uma "Segunda via", mas não aceita o

Outros

Enviei as prestações no email acima as
prestações referente ao acordo firmado.
O numero do contrato é somente 2000186 - e o
CPF sem pontos ou traços.
Att

número do meu contrato! O q faço? Obrigado!!
Angela Aparecida Martins

07/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

08/07/2017

Beatriz Moura De Brito

Gostaria de saber se posso me cadastrar no
programa da Cohab minha cada minha vida.
Tenho 19 anos e uma filha de 1 ano, ate entao,
moro com os meus pais, onde sofro muita
pressão pra sair de casa. Trabalho em uma
lanchonete da família onde meu salário bruto é
de 720 reais mensal, não tenho registro na
carteira.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

10/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado Senhor

09/07/2017

Anônimo

Olá como consigo um manual para saber onde
tem encanamento no apartamento na parte da
cozinha? Obg

Outros

Se os técnicos contratados necessitarem de
plantas para sua obra,
informamos que elas podem ser solicitas
diretamente no protocolo geral, mediante ao
pagamento da taxa de protocolo mais os valores
de cópias.
Ficamos à disposição para maiores informações.

11/07/2017

Atenciosamente
Silvia Helena
Bom dia

09/07/2017

Anônimo

Quando vai ter o sorteio da minha casa minha
vida 2017

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.

17/07/2017

Atenciosamente
Bom dia

09/07/2017

Anônimo

Canselor o programa minha casa minha vida em
Campinas SP sim não é quando será o sorteio
nesse ano

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios do Programa Minha Casa, Minha
Vida.
Atenciosamente

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

bom dia, fiz inscrição na unidade da capadocia e
gostaria de saber sobre os sorteios das

10/07/2017

Priscila Maris de Souza

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

demandas que faltaram - Residencial amigos da
paz.
muito obrigada desde já.

RESPOSTA

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
Outros

att.

solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.

10/07/2017

Att

Priscila

Bom dia
Para que possa te passar as informações sobre

10/07/2017

Anônimo

Quero saber sobre meu cadastro

Outros

10/07/2017

Alan Douglas Catuzo

meu imóvel, contanto tudo até as parcelas que
estão em atraso.

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
Outros

10/07/2017 andreia dos santos soares

com o cadastro reserva.obrigada

financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de

10/07/2017

Jaguariuna, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da Cohab-

Obrigado.

boa arde gostaria de saber sobre o meu
cadastro,me cadastrei na cohab em 2009,e
queria saber se por acaso nao fui comtemplada

11/07/2017

Att
Boa tarde!

Bom dia, não tenho o número do meu contrato
mais acho que pelo CPF ou RG e o nome
completo vcs conseguem indentifica - lo, gostaria
de saber quanto fica pra efetuar a quitação do do

seu cadastro, é necessário que informe seu
nome e número de CPF.

Bandeirantes é (19) 3731-7600.
Bom dia

Outros

Seu ultimo recadastramento ocorreu em
16/03/2015 sendo que o ultimo sorteio foi em
Fevereiro/2015, portanto voce nao foi
contemplada pois não houve sorteio.
Att

11/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Quero saber se meu nome consta como ativo
para os sorteios, tento entrar no link no site mas
da erro na pagina.
10/07/2017 Erica Mariana Santos Garcia
Aguardo retorno.
Obrigada!

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.
A renda apresentada no cadastro é de R$
1.473,66.
Caso ocorram novos sorteios do PMCMV, com a
renda apresentada ocorrerá a participação.
É importante ressaltar que o cadastro deve ser
mantido atualizado.
Atenciosamente

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

10/07/2017

Anônimo

Boa tarde!
Gostaria de saber se para me inscrever no
programa habitacional da cohab, a renda de 1800
é por pessoa ou independente do número de
pessoas e dependentes?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

10/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

10/07/2017

Raphael Limonge Alves

Boa Tarde.Possuo o cartão CIM do
cadastramento para participação do sorteio dos
apartamentos, ele era válido até dia 02/07/2017,
porém acabei esquecendo de ir até a cohab para

Outros

atualização. o que eu faço agora ?

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);

11/07/2017

- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
Boa tarde,

10/07/2017

EDWARD APARECIDO
BENINI

Solicito termo de quitação

Termo de Quitação

Estaremos solicitando sua pasta que encontra-se
numa empresa fora da Cohab/CP para verificar
se tem o termo de quitação.
Assim que chegar entraremos em contato.
Att,

11/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

11/07/2017

Anônimo

Programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

11/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber onde eu quais documentos eu
posso me inscrever.estou desemprega e só meu
11/07/2017 Maria Aparecida Silva Galo
marido trabalha.não temos condições de pagar
aluguel.Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

11/07/2017

DATA

11/07/2017

NOME

Raissa Cristina Bueno de
Godoy

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
A Senhora Raissa Cristina Bueno de Godoy,

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
Olá, sou de um escritório em Itapira e tenho uma
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
cliente que tem contrato de financiamento e
habitacional e/ou a seu representante legal,
gostaria da saber como faço para adquirir a
através de Procuração específica para esse fim.
quitação da minuta e a transferência para o nome
Minuta de Escritura
Portanto, não será possível prestar as
do proprietário.
informações requeridas.
Obrigada
Att

DATA
RESPOSTA

17/07/2017

Para outros esclarecimentos estamos à
disposição através dos telefones: (19) 31199599, falar com Vicente, no horário das 8h às
16h30.
Atenciosamente,
Boa tarde

Gostaria de tirar uma dúvida. Eu nao moro em
Campinas a mais de 2 anos porém nao tenho
11/07/2017

Anônimo

um comprovante no meu nome.. gostaria de
saber oq eu teria q fazer pra conseguir me
cadastrar. Pois moro de aluguel e o comprovante

Outros

O pré requisito para se cadastrar é morar há 2
anos em Campinas.
Sendo assim, ainda não é possivel voce se
cadastrar.

e no nome da dona casa
Att

17/07/2017

DATA

11/07/2017

11/07/2017

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa noite fiquei muito triste hoje fui renovar o
meu cadastro aí na cohab e mosso disse que eu
não vou poder participar do sorteio porque a
renda do meu esposo ultrapassou de 1800 reis
fiquei muito chateada porque tenho 4 filhos
somos em 6 pessoas na minha casa pago
aluguel não é fácil ele disse que no caso só se
ouve

Boa noite vcs tem que tomar muito cuidado tem
muitas mulheres mentindo que são separadas só
porque as mulheres com filhos ganham primeiro
hoje foi o que eu mais ouvi aí na cohab seria
melhor avalir

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde
Para participar de sorteios do programa Minha
Casa Minha Vida, a renda nao pode ultrapassar
Programa Minha
Casa Minha Vida

R$ 1.800,00, conforme determinação do
Ministério das Cidades.
Como a renda ultrapassou, vocês estão inscritos
para outros programas, quando houver e de
acordo com o cadastro serão convocados.

17/07/2017

Att

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde
Os imóveis do Projeto Minha Casa Minha Vida
foram entregues através de sorteio, não sendo
avaliado o estado civil dos sorteados.

17/07/2017

Att

Olá bom dia!
Resido em área verde há mais de 15 anos neste
endereço acima e quero saber quais os trâmites
para conseguir a documentação de posse de uso

Bom dia

Obrigada

O Recanto dos Dourados não é uma área que se
encontra sob a responsabilidade desta
Cohab/Cp.

12/07/2017

Solange Inês Martins

Regularização

Americo

Fundiária

Por favor, entre em contato com a SEHAB Secretaria de Habitação através do telefone 1931199633 para verificar se a área encontra-se
sob a responsabilidade deles.
Atenciosamente

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor (a),
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
12/07/2017

ELISABETE APARECIDA
SANTEMARIA

Gostaria do termo de quitação, pois não possuo
escritura dese imóvel.

Termo de Quitação

Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado.

14/07/2017

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,
Boa tarde,

12/07/2017

luzia lindamir mendes

como fazer p pegar a escritura da cas?

Minuta de Escritura

Necessitamos por gentileza o numero do contrato
para passarmos as informações corretas.
Att,

14/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
PRECISO DA MINUTA PRA QUE POSSA
LEVAR NO CARTÓRIO PRA FAZER O
REGISTRO DA ESCRITURA.

PRO FAVOR ENVIAR O ENDEREÇO DO
12/07/2017 NATALIA MARIA DE LARA CARTORIO NA CIDADE DE ITU LOCAL MAIS
PRÓXIMO DA MINHA CIDADE.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde

Já foi providenciada uma minuta em nome da Sra
Francisca de Almeida Lara e herdeiros, em
08/2001. Também já foi enviada a liberação de
hipoteca, através de um oficio da Caixa
Minuta de Escritura
Economica Federal em 26/06/2017.

DATA
RESPOSTA

14/07/2017

Cartório:
1º Cartorio de Itu - Rua Santa Cruz, nº 757 Centro - Itu-SP

E OS PROCEDIMENTO PRA SOLICITAÇÃO DA
MINUTA
OBRIGADA

Atenciosamente,
boa tarde,

12/07/2017

Anônimo

Ola, boa tarde

Outros

Para passarmos as informações necessitamos
que se identifique e nos forneça o numero do
contrato.
Att,

14/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Para participar dos programas habitacionais, é
necessário o cadastro do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, quando houver sorteio.

Boa tarde, gostaria de saber se preciso renovar a
minha escricão,pois já faz 2 anos que estou
aguardando.Por gentileza me ajudem estou
Rosana Aparecida Rezende
12/07/2017
Anciosa e gostaria de saber se existe a
Felicio
possibilidade de adquirir um imóvel que esteja
com inadinplencia de pagamento. Aguardo uma
resposta. Obrigado!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Verificamos que você efetuou seu cadastro em
14/03/2013 e atualizou em 28/04/2015.
Orientamos para que mantenha seu cadastro
sempre em dia, ou seja, sempre que mudar de
endereço, telefone, emprego, faixa salarial,
estado civil compareça a Cohab (não fazemos
cadastros/recadastros pela internet) com os
seguintes documentos (originais):
Apresentar comprovantes de endereço atual (ex.
loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone) em
nome do interessado.
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);

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Imóvel - lote 58, da quadra "A", VILA AUROCAN,
na Rua Lucas Pereira de Castro, 268, Matricula
nº 52574 - 3º Registro de Imóveis da Comarca de
Campinas.

13/07/2017

DURVANO RENZO

SOLICITO MINUTA DE OUTORGA DA MINUTA
DE ESCRITURA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Minuta de Escritura

HÁ ALGUMA TAXA A SER RECOLHIDA?
A Retirada da minuta pode ser feita por
procurador?

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

14/07/2017

Att

Obrigado e no aguardo
Boa tarde Dr. Marcos Carvalho
Prezados boa tarde.

13/07/2017

OSVALDO BROTTO

Seu Osvaldo Brotto tem um a pendência
financeira, das parcelas 100 à 113 e 133 e 134.

Informamos que o Sr. Osvaldo Brotto tem um
acordo Homologado em Juizo,pelo débito estar
com Execução Judicial, datado de 19/10/2010,

Todavia, os valores de mora estão muito altos e,

nas seguintes condições: Pagara todo mês a
prestação atual que hoje está no valor de R$.

ele não está conseguindo quitar.

Outros

Gostaríamos de celebrar um acordo, com a

341,65 e mais um parcial de R$ 138,00 mensais
para pagamento das prestações em atraso. A
parcela 100 como o Dr. se refere é de 11/2007,

redução da mora e a fixação de parcelas
mensais.

"praticamente 10 anos", dai o valor ser elevado
sendo de conhecimento do Sr. Osvaldo Brotto.

Aguardamos retorno

Att
Angela Aparecida Martins
Coordenadora de Cobrança

14/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

13/07/2017

Anônimo

Imóvel objeto da matricula 52574 - lote 58,
Quadra"A" Vila AUROCAN, RUA lUCAS
pEREIRA DE CASTRO, 268.

Minuta de Escritura

EM NOME DE DURVANO RENZO

Boa tarde,

Solicito com urgência a copia do contrato
numero 1740104, pelo motivo que perdi

13/07/2017

14/07/2017

Att

Boa Tarde, Tudo bem?

FABIANO VIEIRA DOS
SANTOS

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

Solicitaremos sua pasta no arquivo terceirizado
na segunda feira.

fico no aguardo o mais rapido possivel

Cópia de contrato

14/07/2017
Assim que chegar entraremos em contato para
ser retirada uma cópia.

FABIANO VIEIRA DOS SANTOS
RG 546534636
CPF 43287620363
19-989269781

Att,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, sou Márcio Roberto Batista, sou
Presidente da O.E.C, (ORGANIZAÇÃO

Prezado Sr. Marcio

ECOLÓGICA COSMOPOLENSE), OSCIP
(ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE

Bom dia

INTERESSE PÚBLICO), com seu
CNPJ:04.995.794.0001-21, venho por meio desta
mui respeitosamente solicitar, uma reunião com
essa Secretaria para tratarmos de assuntos e
projetos de interesse da sociedade civil e
também do meio ambiente.
13/07/2017

Marcio Roberto Batista

RESPOSTA

Pauta: Projeto de Remoção e transferência de
famílias de áreas de riscos.
Participação da OEC: ) 04 membros da Diretoria
contemporânea.

RESPOSTA

Temos a informar que remoções de famílias em
área de risco, são ações que cabem a Secretaria

Outros

de Habitação - SEHAB , bem como, todas as
atividades relacionadas ao seu , planejamento,
desenvolvimento e execução.
Sendo assim, favor entrar em contato pelo
telefone 3119-9500, ramal 9631 ou 9634, para
agendamento com o responsável.
Ficamos à disposição para maiores
esclarecimentos.

Att;

Atenciosamente

Marcio Roberto Batista
Presidente da OEC.

Silvia HelenaDiT- Cohab

Cosmópolis,13 de Julho de 2017.

DATA

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Para participar dos programas habitacionais, é
necessário o cadastro do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município. Verificamos que seu
cadastro foi realizado em 26/02/2016.Orientamos
para que mantenha seu cadastro sempre em dia,
ou seja, sempre que mudar de endereço,
telefone, emprego, faixa salarial, estado civil
compareça a Cohab com os seguintes
documentos (originais):

Bom dia!
14/07/2017

Josias Gonçalves

Gostaria de saber como está o meu cadastro, se
requer atualização, complemento de dados, etc.

Outros

17/07/2017
Apresentar comprovantes de endereço atual (ex.
loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone) em
nome do interessado.
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);

DATA

14/07/2017

NOME

Josiane Pereira da Silva

SOLICITAÇÃO

Bom dia
Que eu tinha que atualizar meu cadastro , porém
não tenho passagem pra esta indo na cohab tem
como vocês fazer isso ai... Não mudei de
endereço... Não teve nem uma mudança. . só
que minha.filha Alexia nasceu 19/08/2015

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia!
Para participar dos programas habitacionais, é
necessário o cadastro do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município.
Verificamos que você efetuou seu cadastro em
24/06/2009 e atualizou em 26/02/2016.
Orientamos para que mantenha seu cadastro
sempre em dia, ou seja, sempre que mudar de
endereço, telefone, emprego, faixa salarial,
estado civil compareça a Cohab (não fazemos
cadastros/recadastros pela internet) com os
seguintes documentos (originais):
Apresentar comprovantes de endereço atual (ex.
loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone) em
nome do interessado.
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);

DATA
RESPOSTA

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá bom dia
Gostaria de saber porque meu nome não

14/07/2017

Anônimo

Não se contra no sistema da cohab
Quando consulto falam nome não encontrado,no
último sorteio meu nome ficou no grupo de
reserva
Nome silvia Mario
obrigada aguardo resposta

Obrigada

Bom dia,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não foi possível localizar o cadastro somente
com os dados informados.
Por favor retorne com o CPF e nome completo,
conforme consta no RG.
No aguardo.
Atenciosamente

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

14/07/2017

vani teresinha garcia

gostaria de increver para conseguir uma casa
para morar, pois não possuo nenhum imovel e ja
tenho uma certa idade.

Outros

•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;
•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);

14/07/2017

DATA

15/07/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia sou inscrita no programa da Cohab a a
uns 7anos..mais este ano estou divorciada e sem
condições de pagar aluguel ..desempregada
com dois filhos prestes a ser despejada existe
alguma forma de agilizar o processo? Aguardo
resposta obrigada
Meu email leticiarosantos@gmail.com

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia!
Para participar dos programas habitacionais, é
necessário o cadastro do CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia, que dá acesso aos
programas habitacionais que estiverem
disponíveis no município, para participar de
sorteio, quando houver.
Orientamos para que mantenha seu cadastro
sempre em dia, ou seja, sempre que mudar de
endereço, telefone, emprego, faixa salarial,
estado civil compareça a Cohab (não fazemos
cadastros/recadastros pela internet) com os
seguintes documentos (originais):
Apresentar comprovantes de endereço atual (ex.
loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone) em
nome do interessado.
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

DATA
RESPOSTA

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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.
Fiz o cadastro e o cartão esta com validade, que
já venceu 05/2017, preciso ir renovar ele?
Mudei de emprego o que devo levar para
atualizar o cadastro?
Qual horário?
17/07/2017 Erica Mariana Santos Garcia
Tentei ver se meu nome estava na lista de
aprovados para o sorteio mas o link deu erro ao

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

Programa Minha
Casa Minha Vida

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);

abrir, pode me passar um link ou me mostrar que
meu nome esta ativo?

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

Obrigada

- 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;

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Oi Boa tarde gostaria de saber se agora quando
tiver sorteio vai ser só pra quem tiver uma renda
17/07/2017

Anônimo

até 1800 ou pras outras faixas também pois
estou na faixa 2 do programa mcmv tenha uma
boa tarde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia..
Ainda não é possivel te passar essa informação.
Necessitamos primeiramente, que se tenha o
Programa Minha
Casa Minha Vida

projeto para saber as regras.

18/07/2017

Estamos à disposição
Att

17/07/2017

Anônimo

Oi Boa tarde gostaria de saber se agora quando
tiver sorteio vai ser só pra quem tiver uma renda
até 1800 ou pras outras faixas também pois
estou na faixa 2 do programa mcmv tenha uma
boa tarde

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia..
Ainda não é possivel te passar essa informação.
Necessitamos primeiramente, que se tenha o
projeto para saber as regras.
Estamos à disposição
Att

18/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

17/07/2017

Juliana

Boa tarde!
Gostaria de saber,quais documentos é
necessário para fazer inscrição minha casa
minha vida!?
Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

17/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

17/07/2017

Anônimo

Quais sãos os requisitos e documentos para se
inscrever no programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

17/07/2017

DATA

17/07/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde

Bom dia

Para confirmar meu cadastro
Silvia mario
Rg 58.351.139-9
Cpf 068.315.846-59

este cadastro se encontra inativo pois não
compareceu para o recadastramento em 2015.
Você deverá acessar a lista de documentos no
site e comparecer a Cohab para ativá-lo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Um forte abraço
Att

DATA
RESPOSTA

18/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
BOA TARDE ME DESCULPE O ATENDIMENTO
FOI INTERROMPIDO POR FALTA DE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CREDITO.CONTINUANDO JA FOI DADA
ENTRADA NO CARTORIO DA MINHA CIDADE
PARA O CANCELAMENTO DA HIPOTECA
COM O DOC ENVIADO PELO COAB.
ENTREI EM CONTATO COM O CARTORIO DE
ITU ONDE INFELIZMENTE PERDI O NUMERO
TELEFONICO JA INFORMADO PRO VCS. O
MEMSO ME INFORMOU OS DOC.
NECESSARIO INCLUINDO A MINUTA QUE
NAO POSSUIMOS EM MAOS.
17/07/2017 NATALIA MARIA DE LARA O FATO E TEM COMO PROVIDENCIAR UMA
COPIA DESTA MINUTA.
O TELEFONE INFORMADO NESTA ULTIMA
SOLICITAÇAO NA RUA SANTA CRUZ 757 EM
ITU ME INFORMOU QUE O MESMO NAO FAZ
REGISTRO DE IMOVEL POIS LA E DE NOTA E
PROTESTO .A SENHORA ESTAVA ME
INFORMANDO QUE DEVO LAVRA A
ESCRITURA E ASSIM DEPOIS FAZER O
REGISTRO E ISSO .

Minuta de Escritura

Boa tarde,
Após vocês cancelarem a hipoteca, no Cartorio
de Registro de Porto Feliz, deverá procurar o
Cartorio de Notas de Itu para lavrar a escritura.
Pode procurar a Cassia ou Heidiane (11) 40221730. Depois de pronta a Escritura, vai levar de
volta para o Cartorio de Registro de Porto Feliz,
para passar o imóvel da Cohab para viuva e
herdeiros na matricula.
Referente a minuta...mandei a relação de
documentos para o email paulo.de.lara. Mas
seria interessante entrar em contato para vermos
se houve mudança na minuta antiga, pois aí não
será necessário tirar uma nova, que demanda
documentação atualizada e taxa de R$ 151,00.
Atenciosamente,

18/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde.
Gostaria de saber quais os requisitos para a
inscrição do programa " minha casa minha vida".
17/07/2017

Diego Castro Ribeiro

Consigo fazer pelo site? só pessoalmente ? lista
de documentos ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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

17/07/2017

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

Obrigado!

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);

BOA TARDE

17/07/2017

Anônimo

BOM A RESPEITO DE MORADIAS 2017 VAI
TER SORTEIO
ATT.
MARCIO

Boa tarde.
Outros

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

24/07/2017

DATA

17/07/2017

NOME

MARCIO DE OLIVEIRA
GONCALVES

SOLICITAÇÃO

DATA DO MEU CADASTRO 17/08/2001
CADASTRAMENTO 19/06/2015
VALIDADE 19/06/2017 E EU SÓ AGORA QUE
VENCEU
QUERO SABER O QUE PRECISO LEVAR
PARA FAZER O RECASTRAMENTO,
HORARIOS E DIAS DISPONIVEIS

AGUARDO POR FAVOR
MARCIO
19-94437589

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

18/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

18/07/2017

Anônimo

Oi eu moro em Campinas a dois anos.. .porém
não tenho comprovante em meu nome gostaria
de saber como faço pra me cadastrar? Se pode
ser no nome da dona casa..ou se pode ser ficha
de posto q tenho pra comprovar que moro a dois
anos em campinas

Outros

•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;
•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);

18/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia me tire uma dúvida tenho uma casa no
bairro Santa Rita de cacia
Todas as casa foi derruba só ficou as particular

18/07/2017

Anônimo

de quem não quiz sair eu tenho uma casa lá Meu
iptu está de 20 mil se eu regulariza minha dívida
eu tenho direito ao apartamento ou ao dinheiro
quantos vcs estão pagando

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia

Outros

O bairro Santa Rita de Cassia não pertence a
esta Cohab/CP.

19/07/2017

Att
Meu email Flavio_fdm@hotmail.com
Bom dia

18/07/2017

Ana Lúcia Bispo da Silva

Solicito aquisiçao de um imovel para minha

Programa Minha

moradia.

Casa Minha Vida

Primeiramente é necessário se cadastrar na
Cohab. É através deste cadastro que
selecionamos as pessoas para aquisição de
imoveis retomados ou participação de sorteios do
Programa Minha Casa Minha Vida.
Att

19/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

18/07/2017

Luiz Guilherme

Boa tarde, me chamo Luiz Guilherme e tenho
atualmente 17 anos completarei 18 em outubro 2
meses antes do meu casamento, gostaria de
saber se consigo me cadastrar no programa da
COHAB, sei que só pode com 18 más não há
jeito de abrir uma exceção?
Pois queria casar e ja ter minha própria casa.

Aguardo a resposta muito obrigado de qualquer
jeito

Outros

•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;
•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);

18/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde,
Sua denuncia se compete a Secretaria de

Denúncia a pessoa foi contemplada com

18/07/2017

Anônimo

apartamento e a casa aonde morava é área de
risco e ninguém veio demolir e ela alugou a casa.
Endereço:R Decival Rodrigues de Araújo viela 16
casa 618 penúltima casa do lado direito portão
verde jd Anchieta CEP 130600_007.

Habitação, mas vamos direcionar sua solicitação
ao óprgão competente.
Outros

19/07/2017
As próximas denuncias poderam ser feitas
diretamente na Secretaria de Habitação pelo
telefone 3119.9621.
Att,
Boa tarde.
Independente da faixa de renda o Cadastro de
Interesse em Moradia - CIM pode ser efetivado.

19/07/2017

Pablo Ricardo Soares Dos
santos

Gostaria de saber se com minha renda de 2.500
consigo fazer minha inscrição na COHAB, moro
de aluguel ... Solteiro, moro so e tenho dividas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Com relação a renda, o que difere é o
enquadramento nos programas disponíveis.
No momento não há nenhum programa em
andamento.
Abaixo, o link para verificação dos documentos
necessários para efetivação do cadastro.
http://www.cohabcp.com.br/cim.html
Atenciosamente

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

19/07/2017

vani teresinha garcia

CASA

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

21/07/2017

DATA

19/07/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Quando vocês vão começar as chamadas do
CONCURSO PÚBLICO 01/2016.
Porque parece que fizeram só pra arrecadar
dinheiro.
Vou divulgar na imprensa.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

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 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, analista
programador júnior e arquiteto júnior e estamos
iniciando o processo de convocação para mais
um cargo, que será divulgado oportunamente na
internet, juntamente com as outras convocações
no site da Cohab
(http://www.cohabcp.com.br/concursop/refinal012

DATA
RESPOSTA

20/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Olá bom dia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

19/07/2017

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

Queria fazer uma denúncia anônima sabe porque
a anos que estou tentando ser contemplada no
minha casa minha vida e nada tenho filhas
pequenas estou morando em um cômodo nos
fundo das casa dos meus pai não tenho para
onde ir enquanto vcs família apartamento e casa
para quem não precisa e um pegam e vendem ou
alugam e olha para essas pessoas têm casa
enquanto eu fico aqui passando necessidade e
tenho gêmeas e não posso trabalhar fora
dependem de mim para tudo bfaz alguma coisa
por mim por favor pois estou precisando muito
apart

RESPOSTA

Outros

O atendimento ocorre através de sorteio e caso
haja algum caso para o qual deseje fazer
denúncia de ocupação irregular e ou venda, o
telefone de contato é o 08007216268.
No momento não há previsão para realização de
novos sorteios.
É importante manter o cadastro sempre
atualizado.

24/07/2017

Atenciosamente
Boa tarde
Os imóveis que são entregues pela Cohab/Cp

20/07/2017

Anônimo

Gostaria de saber se adquirindo um imóvel com
vocês posso alugalo para outra pessoa

Outros

são imóveis de interesse social e devem ser
ocupados pelo proprietário.
A locação só poderá ocorrer após a quitação do
financiamento.
Atenciosamente

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quero denúncia uma invasão da calçada na rua
Sebastião José da silva CEP 13049-064 , mal

20/07/2017

Anônimo

colocarão a calçada já estão construindo muro
encima dela a pessoa mora na rua da frente e tá
puxando mais seu terreno pra calçada,isso que
acabou de colocar asfalto na rua não faz 3 dias.
Então peço com urgência que venha intervir essa
construção irregular porque a calçada já é
piquena e também é pública e mal da pra anda 2
pessoa nela.
Campinas,20 de julho de 2017

Bom dia,

Outros

Solicitamos que nos forneça mais informações
com relação a denuncia, como por exemplo o
numero da casa e o bairro para sabermos para
quem encaminhamos.
Att

21/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

20/07/2017

Daiana Ferreira Costa

oi bom dia gostaria de fazer a escriçao pra minha
casa minha vida como faço?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

21/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

20/07/2017

cacildo martins de oliveira

Bom dia, por gentileza gostaria de saber como
renovar meu cadastro do cartão do CIM, pois o
mesmo venceu dia 26/05/17, pois gostaria de
continuar participando do programa da Cohab.
Obrigado, fico no aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

21/07/2017

DATA

20/07/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se os aprovados no concurso
de 2016 não haverá chamada.Pois prestei o
concurso e até o momento não houve chamada
para a área que prestei.Auxiliar de topografia.
Desde de já agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde,
No edital do Concurso Público 01/2016, item
01.03,está previsto que: "O presente concurso
público terá validade de 2 (dois) anos, a contar
da data da homologação de cada emprego,
podendo ser prorrogado, a critério da Companhia
de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP
- por igual período."
Também está previsto no item 11.01 que: "a
convocação para admissão obedecerá
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, analista
programador júnior e arquiteto júnior e estamos
iniciando o processo de convocação para mais
um cargo, que será divulgado oportunamente na
internet, juntamente com as outras convocações
no site da Cohab
(http://www.cohabcp.com.br/concursop/refinal012

DATA
RESPOSTA

20/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOA TARDE, TENHO UM CARTAO QUE A
CHOAB ME ENTREGOU EMM JULHO DO ANO
PASSADO,A DATA PRA MIM IR AI E DIA
28/07/2017, GOSTARIA DE INFORMACOE
QUAIS DOCUMENTOS PRECISO LEVAR PRA
ATUALIZAÇAO, POIS NAO RECEBI A
CARTINHA DE COMUNICADO. NO CASO QUE
ESTOU DESEMPREGADA TENHO QUE LEVAR
A CARTEIRA DE TRABALHO? MORA EU E
MEUS FILHOS TENHO QUE LEVAR OS
20/07/2017 JILZANE VIEIRA BORGES DOCUMENTO DELE TBEM? SOU DEFICIENTE
AUDITIVA O LAUDO MEDICO TENHO QUE
LEVAR DE NOVO? POR FAVOR AGUARDO
RETORNO POIS NAO POSSO PERDER ESSA
OPORTUNIDADE DE FAZER A ATUALIZACAO
POIS NAO TENHO MAIS CONDICOES DE
PAGAR ALUGUEL E SUSTENTAR MEUS DOIS
FILHOS ESTOU DESEMPREGADA A 5 MESES
NAO TA SENDO NADA FACIL. AGRADECOO
RETORNO DE VOCES.
ATT. JILZANE VIEIRA BORGES

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

21/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia.

DATA
RESPOSTA

Poderá comparecer o advogado com procuração
ou um dos herdeiros com a documentação

20/07/2017

Antonio Carlos Maschio

Sou advogado da senhora ELVIRA ZANIATTO
LOPES, viúva do falecido senhor JOÃO
MARTINS LOPES, tendo terminado inventário e
partilha sob a forma de arrolamento sumário, do
único bem deixado pelo de cujos, situado na Rua
Adelmar Tavares, nº 281, Antonio Zanaga II,
Americana, matrícula 44.945, o qual, além da
viúva que ficou com usufruto vitálio da totalidade
do bem, passou para dois filhos e dois netos,
Minuta de Escritura
herdeiros do falecido, a nua propriedade, nas
partes que lhes cabem conforme descrito no
documento. Necessitamos agora receber a
escritura definitiva. Desejo saber se escaneio a
escritura e lhes envio, ou se sou obrigado a ir
com os documentos pessoalmente. A viúva, com
pouca saúde e idade avançada tem dificuldade
para se locomover até ai. Aguardo retorno.

solicitada. Tem que comparecer na sede da Cia,
pois é necessário assinar o requerimento.Abaixo
segue a lista de documentos necessários para
minuta:
****
DESTINATÁRIO:JOAO MARTINS LOPES
Nº. CONTRATO:760810
Senhor(a)
21/07/2017
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 nº 76.810, quitado em 29/01/2004.
-Contrato do Imóvel
-Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

20/07/2017

Anônimo

a cohab abre de sabado porque no meu cartão
da minha casa minha vida esta pra mim voltar dia
22/07/2017

Programa Minha
Casa Minha Vida

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

21/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

21/07/2017

Jenifer Oliveira Gomes

Sou mãe solteira tenho um filho de 2 anos , o pai
do meu filho esta desempregado e nao me ajuda
moro com minha mãe , irmã e filho elas duas
estão desempregadas não consegue trabalho só
eu trabalho no momento. Pago 600 reais de
aluguel sem condição nenhuma de conseguir
uma casa ou terreno com uma salário de 1000
reais . Peço por favor ajuda serei eternamente

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/07/2017

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

Grata .

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);
Boa tarde.

21/07/2017

Anônimo

E que moro de aalilho aluguel a dois anos quanto
tempo ficarei assim morando de aluguel ate ser
contemplada

Programa Minha
Casa Minha Vida

O atendimento ocorre através de sorteio e no
momento não há previsão para realização de
novos sorteios de unidades habitacionais.
Atenciosamente

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

21/07/2017

Anônimo

Nao consigo ter acesso á lista de aptos a
participar do sorteio da cohab podem me
mandar?

Segue, abaixo, o link que dá acesso a última lista
de candidatos aptos a participarem do sorteio do
Programa Minha

PMCMV, divulgada em 10/07/2017.

Casa Minha Vida
http://www.cohabcp.com.br/cadhab/listacadastrad
osaptos.pdf
Atenciosamente

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde,para fazer o cadastro minha casa
minha vida tem que ir em alguma unidade da
Cohab,ou pode fazer por internet mesmo?
21/07/2017

Janaina Helen Ribeiro

o que e necessário para fazer a inscrição?
Grata
Janaina !

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

21/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Eliana

Ola boa tarde, eu possuo cadastro desde 2001,
21/07/2017

Eliana Maria Alves

ate hoje nao me chamaram para nenhum sorteio
gostaria de saber o motivo.
obrigada

Outros

Para participar de sorteio, a renda deve ser
inferior a R$ 1.800,00.
Para renda acima desse valor, estamos
aguardando projetos habitacionais onde possa
estarmos utilizando seu saldo de FGTS.

26/07/2017

Estamos à disposição para qualquer
esclarecimento.
Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
23/07/2017

Gabriel Mendonça Alves

Eu gostaria de regularizar meu imóvel e coloca-lo
em meu nome

Regularização
Fundiária

solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-3119-

24/07/2017

9621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att
Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da

23/07/2017

jose roberto ciriaco

Cadastro minha casa minha vida proximo vila
uniao

Programa Minha
Casa Minha Vida

Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber quais documentos necessários
23/07/2017 Leticia dalcari prado borges para dar entrada no programa minha casa minha
vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

23/07/2017

Anônimo

Olá meu nome é Mayara.
Gostaria de saber qual os documentos
necessários para o cadastro minha casa minha
vida ... queria saber sobre se posso utilizar a
conta de dois anos atrás do meu marido no

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro pq eu não tenho conta no meu nome de
dois anos atrás...

•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

24/07/2017

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 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);
Boa tarde,

23/07/2017

Anônimo

Denúncia

Outros

Precisamos de mais dados da denuncia para
podermos passar as informações e o
departamento encarregado.
Att,

26/07/2017

DATA

23/07/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Denúncia Bruna Martinazzo da Silva portadora
dos seguintes documen tos: Rg 44952464-4 CPF
397129518-55. Venda ilegal do programa minha
casa minha vida localizado no seguinte endereço:
Rua 1 Número 465 Bloco (H) Apartamento 12
Jardim das Estâncias na cidade Sumaré estado
de São Paulo. Declarando a mesma que deixaria
fotos da mesma na residência para que quando
fizessem vistoria não fosse descoberta a venda
do imóvel. Sendo cumplice o sindico.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

DATA
RESPOSTA

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

Outros

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

Att

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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.

24/07/2017

Maiara Mariana da Silva
Costa

Bom Dia!!!!
Tenho Cadastro na Cohab e mexendo nas
minhas coisas encontrei o cartão CIM onde tem
uma data que eu deveria ter retornado, para o
recadastro e eu perdi o dia de ir nesta data que
era no dia 03/07/2017. Como faço agora para
não perder a minha inscrição??? Ou já perdi não
sei??? Fico no aguado de uma resposta
Obrigada.

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

24/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

bom dia.fui funcionario dessa empresa entre 97 a
1999,em contrato no regime de
comissao,assistente de gabinete da
presidencia.estou precisando da copia de
24/07/2017 jose nascimento de oliveira certidao de nascimento,nao tenho a certeza se
entrguei a vcs tal copia se entreguei peço a
gentileza de me ceder,pois estou precisando com
urgencia.posso pegar pessoalmente.vou precisar

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Sr. José,
Conferimos em sua pasta funcional, porém
Outros

infelizmente não temos cópia da sua certidão de
nascimento. Temos cópia apenas do RG, CPF,
certificado de reservista e da CTPS.

24/07/2017

Atenciosamente,

para amanha.grato,DEUS vos abençoe

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

como faço pra fazer a escritura desse imóvel no
24/07/2017

antonio moreira cardoso

end informado acima obg

Minuta de Escritura

Sorocaba, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da Cohab-

25/07/2017

Bandeirantes é (19) 3731-7600.
Att,
Boa tarde,

25/07/2017

Anônimo

Oi. Onde faço para me inscrver na cohab sou de
Sumaré?

Outros

Na cidade de Sumaré, as inscrições devem ser
feitas diretamente na prefeitura.
Att

25/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

25/07/2017

Anônimo

Olá Bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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

25/07/2017

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 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);
Boa tarde
Gostaria de saber como que funciona um dos
25/07/2017

Anônimo

casais tem que estar desempregado ou algo
assim para conseguir uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para se cadastrar na Cohab não é necessário
possuir renda.
Att

26/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

25/07/2017

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

Bom dia
fiz o cadastramento para participar dos
programas da COHAB em fevereiro,gostaria de
saber se esta em aberto algum programa/sorteio.

RESPOSTA

Para cadastrados com renda até R$ 1.800,00,
Outros

Tenho 74 anos .
obrigada

deverá aguardar sorteio do programa Minha
Casa Minha Vida.

26/07/2017

Att
Boa tarde,

25/07/2017

Anônimo

Oi bom dia, gostaria de saber qual planejamento
para a rua: sestilio Martinelli? Campinas, gostaria
de saber quais casas da rua vcs vão derrubar?
Quero saber se a minha casa,eu vou perder?

Outros

Para podermos passar maiores informações,
precisamos que identifique qual o bairro, numero
do contrato e em nome de quem se encontra.
Att

26/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

25/07/2017

Anônimo

Bom dia!
Deixei passar o dia da atualização do meu
cadastro, como faço agora para refazer o
recadastro?????

Programa Minha
Casa Minha Vida

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

25/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Moro em um condominio aonde o morador do
Apto de cima não tem respeito por ninguem pois
disse que e propietario e que ninguem tira ele do
Apto.Pois o sindico do condominio e uma pessoa

25/07/2017

Anônimo

que se pisar numa barata ele pede desculpa não
faz nada o tem medo pois passa a mão na
cabeça dela.Mais elas aproveitam da situação
por ser Mulher e negra,mais tem uma boca suja e
pede p/ gente que e homen colocar as mãos nela
ja fiz ate (BO) mais nada adianta não sei o que
fazer.Agora fiz uma reclamação na Defensoria
Publica.Se caso vcs poderem me ajudar
agradeceria.Meu end.Eletronico ou email é (
mendes.wal@bol.com.br) Mui obrigado que Deus
nos Ajude

boa tarde,

Outros

Precisamos que identifique o bairro e condominio
para encaminharmos ao departamento
encarregado.
Att,

26/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

26/07/2017

Anônimo

Posso me cadastrar pela internet?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

26/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

27/07/2017

ANA PAULA SILVA
SANTIAGO

TEM COMO FAZER O CADASTRO POR EMAIL,POIS COMECEI A TRABALHAR ENÃO
TENHO COMO IR DIRETO FAZER O
CADASTRO

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

28/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Elisangela Santana Maurício
27/07/2017
Bispo

Solicito uma inscrição pois já havia feito uma vez
mais acabei perdendo a recasdratamento e
queria poder fazer de novo muito grata.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

28/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

28/07/2017

Anônimo

quero me inscrever no cohab 2017 de campinas
pelo site

Outros

•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;
•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);

28/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

28/07/2017

Diego Castro Ribeiro

Quero me inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

28/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

28/07/2017

Anônimo

Como faço para me cadastrar ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

31/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Verificamos no CIM - Cadastro de Interesse em

29/07/2017

marcilio josé valentim
camargo

boa noite eu gostaria de saber como está o

Moradia e constatamos através de sua renda que

andamento de sorteios,des de 2005 que estou na
lista de cadastrados e até hoje nao tive a
oportunidade de ser chamado,pago aluguel e
estou desempregado apenas fazendo bicos com
3 filhos de menor pra criar,dizem que dao
prioridade pra quem tem criança mas nao é oque
eu vejo normalmente conheço muitas pessoas
que tem condiçoes nem tem filhos e conseguiu
pegar apartamento,vcs podem me informar se
esse ano ainda terá algum sorteio pois sube que
estao construindo mais apartamentos,esses

para ser atendido deverá participar de processo
de seleção através de sorteio, conforme a
portaria 610 de dezembro de 2011 do Ministério
das Cidades. Informamos que o ultimo sorteio
ocorreu em Fev/2015, porém não foi sorteado. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado e sim o tempo de
moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção.No momento,
não temos previsão para novos sorteios.

serão pra sorteio ou pro pessoal de area de risco.

Outros

Estamos à disposição
Att

02/08/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
“Segundo a Portaria 610/2011 do Ministério das
Cidades, a demanda para seleção dos

DATA
RESPOSTA

candidatos beneficiários ao programa Minha
Casa Minha Vida segue os critérios abaixo:
Forma de atendimento e seleção da demanda
-50% município indica – áreas de risco (com
encaminhamento)
-50% hierarquizados através do sorteio do CIM –
Cadastro de Interesse em Moradia

30/07/2017

Marlete Dionisio

Boa noite me cadastrei desde 2001 e nao
consegui ainda nada outras pessoas se
inscreveram bem depois ja foram sorteadas nao
entendo.Vc pode me explicar isso

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda segundo a Portaria 610/2011, alterada
pelas portarias 595/2013 e 412/2015, que dispõe
sobre os parâmetros de priorização e seleção
dos beneficiários do Programa Minha Casa
Minha Vida, 3% das unidades habitacionais
deverão ser reservadas para atendimento aos
idosos e 3% das unidades habitacionais deverão
ser reservadas para atendimento a pessoa com
deficiência ou cuja família façam parte pessoas
com deficiência.
É importante esclarecer que o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria.
Critérios nacionais de seleção do Programa

02/08/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

31/07/2017

Anônimo

Qual a renda pra participar

Outros

•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;
•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);

31/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

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:

31/07/2017

adriana de fatima martins
felix

Bom dia
Preciso fazer meu recadastramento que venceu
em março.
Qual o procedimento?

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

31/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

31/07/2017

Paulo Anderson Machado

Tenho interesse em me cadastrar no programa
minha casa minha vida, eu sou solteiro e tenho
renda inferior a R$1.800,00 mensal é possivel ?
Moro na casa de minha avó no momento ela é
aposentada por invalidez e recebe uma
aposentadoria de 1 salario minimo pode
atrapalhar na minha inclusão ?Moro na cidade a
29anos no mesmo endereço.
Aguardo retorno

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

31/07/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

31/07/2017

Suelene lima da costa

Boa noite!
Gostaria de saber se é possível fazer o cadastro
online ou só na cohab e como funciona o
programa de habitação?
Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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;
•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);

03/08/2017

