cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

01/08/2017

Anônimo

Tenho o cartao CIM esta com validade vencida
preciso ir ate a cohab?

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

03/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

01/08/2017 RAMON RUDY DE PAULA

GOSTARIA DE ME CADASTRAR COMO DEVO
FAZER?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

de minuta de escritura de imóvel da Vila Padre
Anchieta por adquirido e já quitado.Como faria
para proceder ao registro do imóvel.
Grato pela atenção.

Senhor Manoel,

DATA
RESPOSTA

As informações requeridas foram prestadas ao
Senhor através de contato telefônico, nesta data,
pelo funcionário Felipe Ferreira, bem como foi
agendado o atendimento para o dia 22/08/2017
às 09h30, para que sejam prestados maiores
esclarecimentos referente ao contrato

Olá, caríssimos, boa tarde. Gostaria de saber
qual a providencia que devo tomar para retirada
01/08/2017 Manoel Pinheiro de Azevedo

RESPOSTA

Minuta de Escritura

mencionado.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através do telefone: (19) 3119-9591, falar
com Felipe Ferreira - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos-CLFU.
Atenciosamente,

03/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

Boa Tarde,
02/08/2017 Isabelle Rodrigues da Silva

Gostaria de saber como faço inscrição na Cohab
quais documentos são necessários
Obrigada.

Outros

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

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

02/08/2017

02/08/2017

Anônimo

Fernanda aparecida
ventura Bento Santana

Boa tarde
Gostaria de saber como esta o andamento do
residencial Flavia ??

Gostaria de saber esse ano fui vítima de
violência doméstica estou passando muita
difigualdade já fjá faz 9 anos que estou escrita na
cohcohab campinas e kd minha casa só ganha
quem tem casa poxa

Regularização
Fundiária

Programa Minha
Casa Minha Vida

O residencial Flávia tem que procurar o
presidente da Associação para verificar o
andamento. Responsavel Josias - tel.
99352.5586

03/08/2017

Att
Boa tarde
Para adquirir uma unidade habitacional, deve-se
cadastrar e quando houver um empreendimento,
participar de sorteio, se for sorteado, deverá
apresentar documentação para análise, ou seja,
o fato de ser cadastrado não garante o
atendimento, por se tratar de sorteio. No
momento, não temos previsão de novos
empreendimentos.
Att

03/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

03/08/2017

elizama guimaraes

ola e que eu achei que a carta era mandada em
casa e nao e e pelo cartao neh como que eu faço
pra ta fazendo o cadastro novamente tenho que
ir na cohab

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

03/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

03/08/2017

Anônimo

Bom dia gostaria de saber se vai ter sorteio pras
outras faixas de renda acima de 1800 grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento, não temos previsão de novos
empreendimentos.

03/08/2017

Att
Boa tarde
Bom dia gostaria muito de financiar essas casas

Primeiro voce deve se cadastrar na sede da

da cohab que são retomadas por falta de
03/08/2017

Anônimo

pagamento nem que fosse 30 anos pagando pois
pago aluguel sou mãe de 4 filhos pois
infelizmente não vou participar do sorteio pois
meu esposo ganha acima de 1800

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cohab.
Quando há imóveis disponíveis, é através deste
cadastro que fazemos a seleção de famílias
aptas a assumirem o financiamento.
Estamos à disposição

03/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
boa tarde |
03/08/2017

israel Elias

gostaria de adiquerir um imóvel , como faço ?
pode ser casa ou apartamento poi não aguento
mas pagar aluguel.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

04/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

03/08/2017

NOME

PETER JAMES ROSS
BRENNAN

SOLICITAÇÃO

Tem como accessar a minha conta pelo internet
no site? Como faco para atualizar meus dados?
Como procede para pedir o boletos enviado para
outro endereco?
Agradeco a atencao

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde
Para acessar a internet da Cohab:
www.cohabcp.com.br, os dados cadastrais
sómente na sede da Cohab.
Para retirada de boleto entrar no site, após
atendimento ao cidadão , serviços ao adquirente,
entrar com o número do contrato sem o digito e o
CPF sem pontos ou traços, prestações em
atraso, selecionar o mês a ser pago e emitir 2ª
via de boleto.
Att
Angela Aparecida Martins

DATA
RESPOSTA

04/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

04/08/2017

Luana kely Alves da Silva

Boa noite!
Gostaria de saber qual é o critério para participar
do programa minha casa minha vida. Tenho
interesse em adquirir um imóvel mas não tenho
condições financeiras para pagar o que é exigido
em imóveis das famosas construtoras.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

04/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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.
Tenho cadastro na Cohab desde 01/06/2009,a

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

última atualização foi em 13/03/2015,depois disso
não recebi mais nenhuma correspondência,tem
04/08/2017

Vanderson PInheiro dos
Santos

como me enviar data para nova atualização e
documentos necessários.

Grato e aguardo retorno
Vanderson Pinheiro dos Santos

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

04/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);

04/08/2017

Bom dia,

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

Gostaria de saber como funciona o cadastro para
participar dos sorteios das casas do CDHU.

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

TAMIRES NEVES
DIONISIO

Programa Minha
Casa Minha Vida
e se eu me enquadro no programa.
Att.
Tamires

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);

04/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Deize,

DATA
RESPOSTA

Para participar de qualquer programa
habitacional do município, você deverá fazer sua
inscrição. Para isso, deverá apresentar os
documentos abaixo:
Documentos (originais):
Apresentar duas correspondências em nome do
interessado. Sendo:
Solicito de uma casa pois Moro
04/08/2017

deize Cristina Jorge
cypriano

Em uma casa q será demolidas por estará em
área Verde ou pública e não tenho onde morar

Programa Minha
Casa Minha Vida

- Uma correspondência de no mínimo 2 anos no
nome do interessado. Ex. loja, banco, fatura,
CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota fiscal
(nome, data e endereço)
- Apresentar uma correspondência atual - mês
que vem na Cohab ou mês anterior. (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta.
Não podendo ser nota fiscal.

CPF (do casal);
RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado); se separado

14/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Juliana

06/08/2017

Juliana cardoso de bem

Olá boa tarde venho por meio deste para
perguntar tenho uma inscrição com a cohab
desde 2009 e até agora não saiu nada , vejo
pessoas solteiras e sem filhos sendo sorteadas

Outros

até mesmo sem necessidade de moradia eu
tenho criança pequena vivo de aluguel meu
marido ganha ganha pouco e nada

Infelizmente o fato de ser cadastrada não garante
o atendimento por se tratar de sorteio. Ainda não
temos previsão de novos empreendimentos.
Mantenha seu cadastro sempre atualizado.
Estamos à disposição para qualquer

10/08/2017

esclarecimento.
Att

Bom da
Prezados, em qual telefone consigo falar no setor
de licitação?
07/08/2017

GLOBALTASK

Outros
Poderia me encaminhar o edital 007/2017 A parte
que foi alterada do termo de referencia

Att

Boa tarde.
O telefone é:
19 32729800
Att

05/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

08/08/2017

Anônimo

Gostaria de saber como faço para adquirir um
lote/apartamento de reentregacao.Tem que dar
entrada?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Primeiramente deve se cadastrar na Cohab.
Havendo disponibilidade de imóvel, é através
deste cadastro que buscamos uma família para
adquiri-lo.
Estamos à disposição.

10/08/2017

Att
Olá.
Gostaria de saber se há algum empreendimento
(sorteio)futuro da COHAB, como o minha casa
minha vida.
No aguardo da resposta.
08/08/2017

Welon Wilder Covizzi

Boa tarde
No momento, não temos previsão de novos
empreendimentos.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Att.
Welon W. Covizzi
CPF:372.999.898.67

Estamos à disposição
Att.

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

08/08/2017

simone barros victor

informações sobre venda de casa/apartamento
ou inscriçoes

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde
No momento, não temos previsão de sorteio.
08/08/2017

Anônimo

Bom dia gostaria de saber se esse ano terá
algum sorteio aqui para campinas .

Programa Minha
Casa Minha Vida

Estamos à disposição.
Att

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

Olá boa tarde, me chamo Cybele gostaria de
08/08/2017

Cybele Cristina Palma

saber como faço para fazer a inscrição de uma
das casas da cohab.
Boa tarde!

Outros

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);

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
Informamos que no momento não estamos com
vaga de estágio abertas e não temos ainda
previsão de novas aberturas, porém se for do seu
interesse, poderá enviar o currículo diretamente à
Coordenadoria de Recursos Humanos, através
do email crhu@cohabcp.com.br, onde

08/08/2017

Anônimo

Olá gostaria de saber como me candidato para
vagas de estágio!

Outros

permanecerá em nossos arquivos aguardando a
abertura de vaga.
A contratação de estagiários pela Cohab
Campinas é feita por intermédio do CIEE, que
após solicitação da empresa, abre a vaga e
seleciona os candidatos para encaminhar para o
processo seletivo. Desse modo, o candidato
poderá fazer seu cadastro no CIEE e depois
candidatar-se à vaga quando estiver aberta. O
processo de contratação de estagiários está
detalhado em nossa página na internet, na aba
Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html
Atenciosamente,

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

09/08/2017

simone cristina da silva

queria fazer cadastro para casa se possivel
obrigado

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
bom dia , gostaria de me cadastrar e saber um
10/08/2017

guilherme henrique fazani

pouco mais sobre projeto habitacional. sou
casado resido eu e minha esposa em campinas
não temos casa propiá e gostaríamos de saber
como participar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

10/08/2017

DANIELE DE FATIMA DE
Gostaria de saber sobre o cadastro o que precisa
OLIVEIRA FRANCISCO

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

10/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor José Antonino Neto,

DATA
RESPOSTA

As informações requeridas foram prestadas a
Senhora Maria Eda, filha da coproprietária,
através de atendimento pessoal na data de
11/08/2017, pelo funcionário Felipe Ferreira, bem
como nesta data foi agendado o atendimento

10/08/2017

JOSE ANTONINO NETO

ESTOU SOLICITANDO A MINUTA DA
ESCRITURA

Minuta de Escritura

para o dia 30/08/2017, para que sejam prestados
maiores esclarecimentos referente ao contrato
mencionado.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através do telefone: (19) 3119-9591, falar
com Felipe Ferreira - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos-CLFU.
Atenciosamente,

11/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

11/08/2017

NOME

Leonice Bento armelin

SOLICITAÇÃO

Solicito por gentileza, relação de documentos
necessários para regulamentação dos
documento da casa sendo que o imóvel ja se
encontra quitado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

RESPOSTA
Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Limeira, a Cohab Campinas possui apenas o
empreendimento Morro Azul. A título de

DATA
RESPOSTA

14/08/2017

informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.

Atenciosamente
Leonice Bento Armelin

Att

Boa tarde Vitória,
A Cohab mantém em seu quadro funcional,
alguns menores aprendizes que são contratados
através de parceria com a empresa Patrulheiros
Campinas - CAMPC (Centro de Aprendizagem e

Ola sou vitoria tenho 16qnos estou no 1 colegial
12/08/2017

Vitoria Luciene Mariano
Pereira

de manha estou a procura de emprego pelo
jovem aprendiz e sou mãe solteira tenho um filho
.

Outros

Mobilização pela Cidadania). Desse modo, todo o
processo de seleção e contratação de aprendizes
da Cohab é feito por intermédio desta empresa.
Para saber como participar do processo seletivo,
você poderá entrar em contato com o
Patrulheiros, através do telefone (19) 3303-3556.

14/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:
FIZ MINHA INSCRIÇÃO EM 2015 E HOJE VI
14/08/2017

Anônimo

PELO SITE QUE PRECISO ATUALIZAR O
CADASTRO PORÉM NÃO RECEBI NENHUMA
CARTA OU QUALQUER TIPO DE AVISO POR
PARTE DE VOCÊS O QUE DEVO FAZER ?

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

16/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor(a)

DATA
RESPOSTA

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

14/08/2017

André Luis Moreli

Boa noite, gostaria de receber orientação de
como proceder para providenciar a minuta da
escritura da casa, uma vez que houve a quitação
já algum tempo.
Desde ja agradeço atenção antecipada.

documentos:
Contrato do Imóvel
Minuta de Escritura

Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão)
Carteira de Identidade do casal
CPF – Cadastro de pessoa física do casal
Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta nome, rua, número, quadra e lote
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal )
Se for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do
CONDOMÍNIO ORIGINAL (assinada e
reconhecida firma pelo SÍNDICO)

15/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E
VENDA A FAVOR DE HERDEIROS DE JOAO
CASSIANO JUSTINO E MARIA ONDINA DE
CARVALHO JUSTINO.
15/08/2017

TAMIRES LOPES
PINHEIRO DE OLIVEIRA

Qual procedimento necessário e quais
documentos para proceder o resgitro.

Minuta de Escritura

QUE ROLA SOLTO, TEM UM SENHOR AQUI
VERIFICANDO E ANOTANDO E AGORA
PASSADO MAIS DE UMA SEMANA AGORA
COLOCARAM ATÉ MESA DE SINUCA E NADA.
MUITO OBRIGADO SENHORITA MARTA
AGORA VAMOS PROCURAR A EMPRESA

15/08/2017

Boa tarde!

SENHORIA MARTA DIZENDO QUE TEM UM
ESQUELO DE UMA CASA QUE ELES

Anônimo

Este contrato 0020102 já foi solicitada uma
minuta em 30/05/2011 pelo também herdeiro
Alencar Justino Esmério, conforme arrolamento
nº 3058/06 da 1ª Vara da Familia e das
Sucessões de Campinas – SP.
Atenciosamente,

LIGUEI PARA COAH E FALEI COM A

15/08/2017

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

Att.

DERRUBARAM PARCIALMENTE AGORA SE
ESTALOU UM BAR NO LOCAL E SAI MUITA
BRIGA E DROGA E FORA A PROSTITUIÇAO

RESPOSTA

Informamos que o assunto é de competência da

Outros

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

16/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia

15/08/2017

fernanda cristina ramos

desejo informacoes sobre minuta da casa do meu
Minuta de Escritura
pai, como funciona valor?

O Sr Jose Pereira Ramos, contrato 460085, já foi
solicitada a minuta em 20/08/12 e enviada em
08/10/12.

16/08/2017

Atenciosamente,
Boa tarde
Olá boa tarde, gostaria de atualizar minha ficha
cadastral, que em 2015 fiz uma atualização de
solicitação nº002091.
O número da minha ficha é Nº 111.093.
15/08/2017

José Cosmo da Silva

Gostaria de receber uma informação mais
precisa no meu e-mail.
Desde já agradeço se for atendido, muito
obrigado.

CADMUT

Entendo que queira atualizar seu cadastro. Para
isso, é necessário que compareça a Sede da
Cohab, de 2ª a 6ª feira, das 8 as 16 hs. A relação
de documentos necessária para atualização está
disponível no site: www.cohabcp.com.br
Estamos à disposição para maiores
esclarecimentos

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

15/08/2017

Anônimo

Boa tarde por gentileza gostaria de saber quais
documentos tenho q levar para atualizar meu
cadrastro.Muito obrigado.

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

16/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

16/08/2017

abilio marques dos santos
neto

quero um apartamento ok

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

16/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

16/08/2017

abilio marques dos saneto

quero sair do aluguel preciso do de uma casa ou
ap ok quero uma solicitacao

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

16/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Cláudia Rodrigues ganhou um

16/08/2017

Anônimo

apartamento no Bassoli dizendo ser baixa renda
acabou de anunciar no grupo da Olx o
apartamento por $45.000 mil, então ela não
precisa do imóvel.
Os apartamentos do Bassoli estão sendo
vendidos e alugados, vocês precisam fazer algo
a respeito.

Senhor (a) Anônimo

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

17/08/2017

Milena Oliveira Souza

Como faço para me cadastrar online ?
Queria mais informação da entrada, como
funciona ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

17/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

17/08/2017

Anônimo

boa tarde, posso me inscrever nos programas de
habiatação pelo site?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

17/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

boa noite
venho por meio deste fazer uma denuncia
,gostaria de saber se e certo uma pessoa ter o
apartamento da cohab e mante-lo fechado sem
morar e trabalhar em minas gerais e usar o apto
somente para passar finais de semana
esporadicos com a namorada e eu e minha
familia composta de 3 pessoas e uma criança de
18/08/2017

Anônimo

2 anos nao tivemos a oportunidade de ter a
nossa moradia visto nossa inscriçao ja ter 9
anos...
o nome dessa pessoa que usa o apto para finais
de semana esporadico e marcelo antunes de
bem e seu predio fica localizado proximo a
av.santos dumont em campinas-sp.
e toda vez que a cohab faz visita ou ele nao esta
ou coloca a namorada pra atender ,mas nao
passa de uma mentira ele nao usa o apto para
moradia...

RESPOSTA
Senhor (a) Anônimo

DATA
RESPOSTA

O assunto objeto da sua reclamação foi
encaminhado ao Departamento Comercial da
COHAB-Campinas, que informou o que abaixo
segue:
Os contratos sobre o Programa Minha Casa
Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,
Outros

telefone de denúncias direto com a CEF no tel.
0800-7216268.
Outras informações eventualmente necessárias
poderão ser obtidas diretamente com o
Departamento acima indicado, através do e-mail:
Vanderlei@cohabcp.com.br

A Ouvidoria da COHAB-Campinas permanece à
sua disposição
Atenciosamente

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Ligia
Infelizmente no momento não temos previsão de
sorteio.

18/08/2017

LIGIA BRBOSA MOTA

TENHO UM FILHO DE 12 ANOS QUE MORA
COMUGO, TENHOO CADASTRO MAIS DE
DEZ ANOS N COHAB. estou AGUARDADO
SER COMTEMPLADA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Estamos à disposição para qualquer
esclarecimento.

21/08/2017

Marcia

Boa tarde,
Conforme contato telefônico com a Sra.Juliana, a

Por gentileza necessito com urgência, a cópia do
Juliana Grazielle Aparecida
19/08/2017
da Silva

contrato da minha casa. E desde já agradeço
pela atenção.
Obrigada.

Cópia de contrato

mesma compareceu na Cohab/CP na data de
hoje (22/08/2017) e já foi orientada que não
existe nada em seu nome que já foi efetuada a
transferencia no dia 16/09/2016.
Att

22/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
Informamos que no momento não estamos com
vaga de estágio abertas e não temos ainda
previsão de novas aberturas, porém se for do seu
interesse, poderá enviar o currículo diretamente à
Coordenadoria de Recursos Humanos, através
do email crhu@cohabcp.com.br, onde

Boa tarde,
19/08/2017

Anônimo

Gostaria de saber sobre a contratação de
estagiários, envio o currículo para vocês ou basta
ter inscrição no CIEE?

Outros

permanecerá em nossos arquivos aguardando a
abertura de vaga.
A contratação de estagiários pela Cohab
Campinas é feita por intermédio do CIEE, que
após solicitação da empresa, abre a vaga e
seleciona os candidatos para encaminhar para o
processo seletivo. Desse modo, o candidato
poderá fazer seu cadastro no CIEE e depois
candidatar-se à vaga quando estiver aberta. O
processo de contratação de estagiários está
detalhado em nossa página na internet, na aba
Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html
Atenciosamente,

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

19/08/2017

NOME

erica de jesus rodrigues

SOLICITAÇÃO

ola boa tarde gostaria de saber como faço a
incriçãopara coah

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

DATA
RESPOSTA

•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
21/08/2017
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);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Como faço pra me cadastrar na cohab tenho três
19/08/2017

Anônimo

crianças peqenas e estou prestes ir morar num
albergue com elas três são peqenas e vivo
apenas com a rwnda do bolsa família me ajude
por favou peço pelo amor de Deus obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
20/08/2017 Eduardo martins de carvalho

como fazer cadastro

Outros

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);

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

20/08/2017

Anônimo

Olá.. gostaria de fazer uma denúncia...
Seria com vocês msmo ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Necessitamos maiores informações a respeito da
denuncia para podermos encaminhar para o
Departamento encarregado.

21/08/2017

Att
Boa tarde
21/08/2017

vitoria elisabeth frenhani

gostaria de saber quando vai ter sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Infelizmente não temos previsão de sorteio.
Att

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa tarde,

21/08/2017

Tainara de Jesus Sales

Qual o procedimento para se cadastrar no
programa minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

21/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

21/08/2017

NOME

Gisele Lopes de Jesus

SOLICITAÇÃO
Boa tarde , eu soube do que a Fundap tem uma
linha de crédito para material de construção e
Mao de obra , estou com problemas dentro do
meu quintal quando chove a água não escoa e
acredito que esteja entrando em baixo da casa
entre outros reparos, a pergunta é se qualquer
pessoa pode obter esse benefício e se meu
bairro também pode . Oque é preciso ? E se for o
caso onde eu posso ir e oque levar .. desde já
obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Outros

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199615 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

22/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Bruno,
Informamos que no momento não estamos com
vaga de estágio abertas e não temos ainda
previsão de novas aberturas, porém se for do seu
interesse, poderá enviar o currículo diretamente à
Coordenadoria de Recursos Humanos, através
do email crhu@cohabcp.com.br, onde
Boa tarde prezados.
Gostaria de saber como faço para me cadastrar
no processo seletivo de estagio de sua
21/08/2017 Bruno Theodoro de Araujo

instituição.
Estou no 8º Semestre de Graduação e vi que

Outros

permanecerá em nossos arquivos aguardando a
abertura de vaga.
A contratação de estagiários pela Cohab
Campinas é feita por intermédio do CIEE, que
após solicitação da empresa, abre a vaga e

abriram novas contratações.
Desde já agradeço a atenção.
Att.

seleciona os candidatos para encaminhar para o
processo seletivo. Desse modo, o candidato
poderá fazer seu cadastro no CIEE e depois

Bruno Theodoro de Araujo

candidatar-se à vaga, quando estiver aberta. O
processo de contratação de estagiários está
detalhado em nossa página na internet, na aba
Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html
Atenciosamente,

22/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia

21/08/2017

Anônimo

Ola gostaria de saber porque tanta demora para
consigui ser contemplado..não entendo tem
pessoas que são sorteadas e não precisam
vendem suas casas ou apartamentos pagar
aluguel com criança pequena não e faciul vces
deveriam dar oportunidade pra quem realmente
precisa..

Programa Minha
Casa Minha Vida

O processo de seleção e hierarquização da
demanda a ser atendida é através de sorteio,
conforme a portaria 610 de dezembro de 2011 do
Ministério das Cidades. Portanto, o sorteio é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP.

29/08/2017

Estamos à disposição

22/08/2017

Amanda Beatriz Costa
Ramos

Gostaria de saber como esta o andamento dos
sorteios,pois preciso muito,estou morando de
favor na casa da minha mãe com um filho de 2
ano e gestante de 6 meses,por favor peço que
considere esta mensagem pois estou eu e meu
esposo desempregados.Obrigada!

Bom dia
Outros

No momento não temos previsão de sorteio.
Estamos à disposição

29/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

22/08/2017

Anônimo

ola´
gostaria de saber quais documentos levar para
renovar o cadastro do SIM?

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

22/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

22/08/2017

NOME

Amanda Beatriz Costa
Ramos

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber como esta o andamento do
sorteios,pois estou necessitada de um lar,moro
de favor na casa da minha mãe,tenho um filho de
2 anos sou gestante e eu e meu esposo estamos
desempregados por favor considere esta
mensagem.Obrigada!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Outros

No momento não temos previsão de sorteio.

29/08/2017

Estamos à disposição
Boa tarde!

Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da

22/08/2017

solange ines martins
americo

Preciso saber os trâmites para conseguir
regularização de minha casa situada em área
verde, pois resido lá há quase 22 anos.
Obrigada

Regularização
Fundiária

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.

Solange Américo
Att

24/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

23/08/2017

Fernanda Christine de Corilo
Bomfim

Tenho o Cartão Cim e preciso me recadastrr
passei do prazo tem como efetuar mesmo
assim??

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

24/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Gostaria de tirar uma duvida.
Tenho cadastro na cohab e meu ex namorado
tbm. cada um tem seu cadastro;

23/08/2017

Anônimo

No periodo que ficamos juntos engravidei , porem
hoje nao estamos mais juntos porem ele
assumira suas responsabilidades.
Enfim gostaria de saber se por conta de nossa
filha teremos que ficar com apenas um cadastro
ou seja se vai juntar o meu com o dele

Desde ja agradeço;

Bom dia
Programa Minha

Como vocês não moram juntos, cada um deve

Casa Minha Vida

ter e manter seu cadastro atualizado.
Estamos à disposição.

29/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

23/08/2017

Gabrielle Cassioli Ferreira

Quero me inscrever no programa minha casa
minha vida, para ter ajuda e conseguir conquistar
o sonho de comprar minha casa terreno ou
apartamento.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

24/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhora Lenir,

DATA
RESPOSTA

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.

24/08/2017

Lenir da Penha Francisco

Gostaria de saber qual é o saldo devedor no
momento.

Objetivando atender o pleito, o interessado /
representante legal deverá comparecer à sede da
Cohab-CP, horário das 08h às 16h, e protocolar a
Outros

solicitação de obtenção do valor do saldo
devedor, não ensejando o pagamento de taxa de
expediente. Porém, após ciência do valor do
saldo devedor, caso haja interesse na sua
liquidação, deverá ser efetuado o pagamento de
taxa de expediente no valor de R$ 19,00.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através dos telefones:(19) 3119-9589 ou
3119-9601, falar com Flávia ou Sandra Coelho Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São

24/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

24/08/2017

Anônimo

oi bom dia tira uma dúvida tem um parente que
faleceu eu queria colocá uma prima minha na
casa pq ela paga aluguel e tem como eu passa a
casa pro nome dela muito obg

Outros

Para maiores esclarecimentos, necessitamos que
identifique onde se localiza o imovel e numero de
contrato.

24/08/2017

Att,
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
Sorocaba, a Cohab Campinas não possui

Preciso que estejam me enviando a minuta da
24/08/2017

Pedro Soares Bonani

escritura fazendo o favor, para realizar escritura
da residência.
Obrigado.

Minuta de Escritura

empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Att

24/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa tarde, meu cadastro de moradia habitacional
venceu no mês 06/2017, gostaria de saber se
24/08/2017

Anônimo

precisa fazer agendamento para atualizar ou é só
comparecer?
Fico no aguardo
Desde já agradeço

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

24/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

nesse endereço que coloquei, estou morando de
favor na casa de uns parentes desde março.
Preciso muito de uma casa, e como não me

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

ligaram, e não sabia de onde partir, pois meu
nome apareceu uma vez, mas não sabia o que
era, gostaria de saber o que devo fazer agora?
Pois estou preocupada e não tenho condições de
comprar uma casa, nem alugar, estou no mesmo
emprego, mas o salário é muito baixo, gostaria
de saber quando posso ficar informada que fui
sorteada. O que devo fazer, quais documentos
devo levar para recadastrar, a validade do meu
cartão vai até 26/10/2018. Estou muito
preocupada e não sei o que fazer, se eu perdi
uma chance ou várias.

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.

Boa Noite, fiz minha inscrição em 2015 ou 2016.
Comuniquei que tenho problemas familiares, no
entanto fui expulsa de casa, não moro mais

24/08/2017 Krisângely Elérem Barbosa

RESPOSTA

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;

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia, Prezados Colaboradores

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Estou realizando o inventario de um imóvel
deixado por meus pais no Conjunto Santos Dias
da Silva (DIC VI) e gostaria de saber quais
documentos a COHAB poderia me fornecer para
regularização do mesmo?
Para facilitar a consulta segue os dados.
Titulares: Vera Maria dos Santos Fernandes e
Luciano Rodrigo dos Santos
Mario Jose Fernandes
24/08/2017
Fernandes
Imóvel situado à Rua Mauro Aparecido da Silva

RESPOSTA

Boa Tarde
Para providenciar a minuta de escritura, é
necessário que o inventário esteja concluído.

Outros

Para fazer o inventário, preciso que você
pergunte para seu advogado quais serão os

(antiga 48), nº14, Conjunto Hab. Santos Dias da
Silva (DIC VI).

documentos necessários. Acredito que podemos
fornecer cópia do contrato assinado e do termo
de quitação.

Atenciosamente,

Atenciosamente

Luciano Rodrigo dos Santos Fernandes
Tel: 2515-2806

Cohab - 3119-9555 das 8 as 16hs

Cel: 993-038-696

DATA
RESPOSTA

30/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

25/08/2017

lucas malaquias pereira

gostaria de saber como me escrevo para poder,
ter um imóvel através do programa minha casa
minha vida ou COAB

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Edmilson,

25/08/2017

Antonio Francisco Ferreira
Junior

Estou em tranado em contato, para solicitar a
Minuta para a escritura, ref.. ao Contrato 77191
de Antonio Francisco Ferreira Junior citado a Rua
Antonio Conselheiro, 834 antigo 485 Bairro
Antonio Zanaga II CEP. 13474-440 Quadra nº 3

As informações requeridas foram prestadas
através do ofício de esclarecimentos nº
1233/2014 – DFC/CLFU de 23/10/2014. Tendo
em vista que o Fundo de Compensação das
Variações Salariais - FCVS – ainda não efetuou o

Lote nº 05 Pois este imóvel já foi quitado a
alguns anos e esta minuta não veio, e através
desta para fazer a escritura, e sendo que meu pai
teve um (AVE) e esta com problemas de
locomoção e movimentos e até na fala, devido a

pagamento do saldo devedor residual pleiteado
por esta Cohab-CP, em nome de Antonio
Francisco Ferreira Júnior. Informamos que a

isto estou entrando em contato no canal para a
solicitação, devido que meus vizinhos do lado
esquerdo e lado direito já receberão a minuta e
até já fiserão a escritura e a nossa nada até o
momento, peço a gentileza e providenciar.
Obrigado...
Entramos em contado com a prefeitura de
Americana, no setor a habitação e foi informado
que deveria ser solicitar direto na Cohab
Campinas.....

Minuta de Escritura somente poderá ser
autorizada por essa Companhia após o devido
Minuta de Escritura

pagamento pelo FCVS.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9591 ou 3119-9599, falar com Felipe
ou Vicente, ou, nesta Companhia, Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU, sito na Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900, horário das 08h às 16h.
Atenciosamente,

31/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia

25/08/2017

Luis carlos de paiva leo

Gostaria de saber como esta meu cadastro

Outros

Seu cadastro foi atualizado em 29/04/2015. Não
temos projeto em andamento.
Deverá manter seu cadastro sempre atualizado.

29/08/2017

Estamos à disposição
Bom dia

25/08/2017

Anônimo

Oi como faco pra passa casa pro meu nome neu
tio morreu

Outros

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o bairro onde seu tio morava e o
numero do contrato.
Att,

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

26/08/2017

Anônimo

Queria fazer um cadastro na Cohab como faço ,
estou preparando o casamento e preciso de uma
casa no momento não tenho dinheiro pra dar
uma entrada

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•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

Bom dia!
26/08/2017

Maria Clara de Souza

Como é o procedimento sobre a inscrição da
Cohab , gostaria de me inscrever, se possível
entrar em contato!!
Obrigada.

Outros

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);

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde!
Meu nome é Ariel, tenho 22 anos e moro com
26/08/2017

Ariel dos Santos Peixoto

meus pais. Mas quero sair de casa. Com isso,
posso me inscrever no programa minha casa
minha vida?
Desde já agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Gostaria de saber mais a respeito, como funciona
para fazer parte do sorteio de casa propria.
27/08/2017

Geovana Andrade Mendes
Santoss

Moro de aluguel meu marido está desempregado
temos um filho e estou grávida do segundo,
estamos passando por um momento muito difícil
e gostaria de saber mais a respeito do minha
casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

27/08/2017

Anônimo

Gostaria de renovar o cadastro para o sorteio da
COHAB.
Como devo proceder?

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;

28/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA INFELIZMENTE SOMENTE AGORA
CONSEGUI A LIBERAÇAO DA HIPOTECA
COMO JA FOI EXPLICADO VOU PRECISA DA
MINUTA PRA LAVRA
PODERA ME ENVIAR POR EMAIL OU SEDEX
E SE TIVER ALGUM CUSTO FAREI DEPOSITO
28/08/2017 NATALIA MARIA DE LARA

ROQUE DE LARA ( falecido)
FRANCISCA DE ALMEIDA LARA ( VIUVA ) (
VIVA)
FILHOS
PAULO DE LARA ( SEPARADO)
SIRLEI DE LARA LIMA (CASADA COM
COMUNHAO DE BENS COM ELIAS PINTO DE
LIMA )

Boa tarde
Minuta de Escritura

Estarei enviando por email.
Atenciosamente,

30/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Gostaria de saber quando inicia-se as inscrições
28/08/2017

Anônimo

do programa minha casa minha vida,

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

29/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

28/08/2017

Deideane Ferreira dos
santos

Gostaria de saber como funciona?e como ser
sorteada com um imóvel

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

29/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

29/08/2017

Anônimo

Gostaria de saber pra negociar divida so o dono
MSM ou filhos TB conseguem renegociar.

Outros

Para passarmos as informações corretas,
necessitamos que identifique o número do
contrato, nome do adquirente e empreendimento,
para encaminhar a coordenadoria responsável.
Att,

29/08/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

quando atingir maioridade, ainda não tenho um
emprego mas estou entregando currículos e

por um momento de tentar seguir minha vida e
ser feliz, minha prima dividiria a casa comigo, ela
tem a mesma idade e cresceu na vila Teixeira,
ainda não possui renda mas também esta á
procura, nossa renda seria até 2.600

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:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);

Estou fazendo a solicitação pois logo faço 18
anos e apesar de ter crescido em uma família
boa não terei apoio de minha família a partir de

fazendo supletivo, pois passei por uma fase de
29/08/2017 Alanis Gonçalves de Souza doenças psicológicas e tudo se tornou mais difícil
e complicado para mim, agora estou passando

RESPOSTA

Programa Minha
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•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);

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia.

29/08/2017

Anônimo

Região do Campo Grande

Programa Minha
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O que vc gostaria de saber sobre o região do
Campo Grande?

04/09/2017

Att
Bom dia!
Informamos que o assunto é de competência da

30/08/2017

Anônimo

na rua amadeu silvertre ramos jd marisa foi
derrubada uma construcao i ja tao insistindo
contruindo de novo fica proximo a area de risco
fazer um favor de passa no local

Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
Outros

aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado

01/09/2017

da Sede da Cohab Campinas.
Att
Boa tarde,

Bom dia, Prezados
30/08/2017

Cleiton de Oliveira

Gostaria de saber aonde posso tirar duvidas a
respeito do plano e agendamento presencial.
Tenho muitas duvidas, inclusive com a renda e
valores a serem pagos.

Programa Minha
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Onde vc ouviu falar de agendamento presencial
na Cohab/CP?
Att,

04/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Estou com uma Parcela em Atraso de um Imóvel
na Cohab, e preciso regularizar.
A Parcela em Questão, está em DDA, e como
passou da Data, não consigo mais quitá-la.

30/08/2017

Guido César Rodrigues

Aproveitando a Ocasião, poderia efetuar
Levantamento para verificar se tem mais algo em
Atraso?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sr. Guido

Outros

Pagador: 5240350-017 GUIDO CESAR
RODRIGUES

Enviamos para seu email o boleto referente ao
mês 09/2017, em virtude do DDA informado.
Informamos ainda que, está em dia com as
prestações.

01/09/2017

Att

Documento: 5240350
Angela Aparecida Martins
Obs: Se possível enviar-me Boleto Atualizado.
guido.rodrigues@martinrea.com
Bom dia!
Boa Tarde!

30/08/2017

Anônimo

Uma informaçao ,tem moradores vendendo
apartamento e trocando por casas no Vila
Taubate em campinas ,nã acho isso correto,por
gentileza vcs poderia vereficar isso .

Informamos que o assunto é de competência da
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

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!
Boa Tarde!

30/08/2017

Anônimo

Poderia esta verificando ,estão vendendo
apartamento e Alugando no Vila Taubate 1,2 e 3
não acho isso correto tem,e a pessoa que estar
comprando ou trocando poderac complicar la na
frente ,

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

Desde ja agradeço.
Att

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

Meu cartão venceu dia 21 de agosto gostaria de
31/08/2017 Francisca elisangela da silva saber quantos dias ainda tenho para renovar o
meu cartão cim

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

31/08/2017

Anônimo

Queria saber como faço pra fazer parte do
programa minha casa minha vida

•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);

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
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:

31/08/2017

ana paula rodrigues

preciso fazer o recadastramento meu cartao
venceu em agosto... posso fazer onlaine ou so
pessoalmente?

Programa Minha
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- 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;

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

31/08/2017

Anônimo

adquiri um imovel da cohab ha cinco anos, quitei
as dividas e o antigo dono que me vendeu
morreu nesse intervalo sem ter me transferido o Minuta de Escritura
imovel.
Não existe inventario.

Para podermos te direcionar para o
departamento encarregado e passar maiores
informações,necessitamos que identifique o
numero do contrato, bairro e seus dados para
entrarmos em contato.
Att,

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Gostaria de saber se e possível a inscrição , na
31/08/2017

Wagner aparecido Paiva

minha casa minha vida.
se for possível gostaria de mais Informação sobre
pois estou a procura. de mais Sobre o Assunto.
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•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);

01/09/2017

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2017 TOTAL: 93
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
www.cohabcp.com.br.

31/08/2017

Anônimo

Qual site para escriçao da minha casa minha
vida?
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As inscrições não são feitas pela internet, apenas
pessoalmente na sede da Cohab/Campinas.
Acesse o site para pegar a relação de
documentos necessários para inscrição.
Att,

01/09/2017

