cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2017 TOTAL: 75
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

01/09/2017

Anônimo

Bom dia... semana passada passou um pessoal
da prefeitura aqui na rua Amadeu Silvestre
Ramos vila Palmeiras dizendo que para asfaltar a
rua teriam que fazer recuo da rua e aqui na
minha residência vai ter que derrubar minha

Outros

cozinha que acabei de reformar, gostaria de mais
informações.

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

01/09/2017

Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

04/09/2017

Natasha Cristina Crepaldi
Sampaio

Bom dia!
A pouco mais de 1 mês adquiri um apartamento
no condomínio Recife, e ele pertencia a COHAB,

Informamos que não é possível atender sua

e já foi quitado.
Eu preciso da planta do imóvel para realização

solicitação, visto que a Cia de Habitação, face ao
tempo decorrido na entrega do empreendimento,

de um orçamento de móveis.
É possível me enviar por e-mail?
Caso vocês não possam me ajudar, existe
alguma outra forma de solicitar a planta?
Desde já agradeço.

Prezada Senhora,

Outros

não possui tais arquivos.
Sugerimos que sua reivindicação seja
direcionada à Prefeitura municipal em especial,
no Atendimento ao Cidadão.
Permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

11/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Luiz Antônio Montanham,
Conforme entendimentos verbais mantidos com o

04/09/2017

Luis A. Montanham Junior

Boa tarde,
meu pai (proprietário) da residência faleceu no
mês de abril. Para fins de regularização do
imóvel, precisamos do termo de quitação, bem
como, de uma orientação para finalidades de
escritura.
Desde já agradeço.

funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 13/09/2017, as
informações referentes ao imóvel objetivado
serão encaminhadas para o endereço do imóvel.
Termo de Quitação

Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9599 ou 3119-9601, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

13/09/2017

Atenciosamente,

04/09/2017

Anônimo

Denuncia contra Regina Helena Luiz da Silva
Landi CPF 319.696.868-55 ela foi beneficiada

Boa tarde,

pela minha casa minha vida no residencial
Bromelias I e II,Estrada Municipal Maria

O bairro Amanda em Hortolandia não pertence a

Aparecida Nascimento Silva,Jardim Amanda
Hortolandia so que a Regina e seu marido
Wendel junior landi mora desde 2012 em uma
unidade da minha casa minha vida localizado na
rua moscou 300 viela 5 casa 95, paque são
qurino, campinas-sp cep:13088-117 o imovel de
hortolandia esta sendo usado para alugar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cohab/CP.
04/09/2017
para fazer denuncia desta pessoa vc tem que
comparecer na prefeitura de Hortolandia.
Att

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Elaine
olá boa tarde não fiz o recadastramento gostaria
04/09/2017

elaine regina de freitas
ferreira

de saber se precisa agendar para atualizar ou
não só ir até a cohab?
E também gostaria de saber se não vai ter mais
nenhum sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O recadastramento é feito de segunda a sextafeira das 8 as 16 h. a relação de documentos se
encontra disponivel no nosso site.
Com relação a sorteio, não temos previsão.

12/09/2017

Att
Bom dia.
Olá, solicito uma casa no programa minha casa
minha vida,pois moro de favor, tenho uma filha
de 2 anos e meio e sou beneficiária do programa
bolsa família.
Não tenho condições de pagar aluguel, pois
estou desempregada, nos matendo somente com
o beneficio.
Juliana Caroline Rodrigues As vezes mal sobra dinheiro pra comprar o q nós
04/09/2017
necessitamos, nao tenho ajuda de ninguém.
De Paula
Necessito de uma casa pq onde estamos, não
nos querem mais.
Estou desesperada, com medo de ficar na rua
com minha filha, se isso acontecer não temos pra
onde ir.
Grata desde já.
Obrigada!

Para participação nos programas habitacionais
do município é necessário estar cadastrado.
Verificado o CPF informado (37482922873) não
localizamos cadastro no CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Para cadastramento o interessado deve
comparecer pessoalmente portando toda a
documentação necessária, disponível no link
abaixo: http://www.cohabcp.com.br/cim.html
No momento não previsão para realização de
novos sorteios do Programa Minha Casa, Minha
Vida, mas para participação, caso ocorra, o
interessado deve estar cadastrado e enquadrarse nos critérios do programa.
Atenciosamente

05/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Nívia,
Informamos que este Conjunto Habitacional não
foi comercializado pela Companhia de Habitação
Popular de Campinas-Cohab/CP.

04/09/2017 NIVIA NEVES DE SOUZA

Por gentileza, poderia me enviar o boleto deste
mês pois o mesmo ainda não chegou em minha
residência.
Att.

Outros

Solicitamos, o obséquio, de verificar se o
financiamento, por ventura, se refere ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes, situado a Rua
Barão de Jaguara Nº 1.481 - 8º Andar - Edifício
Empresarial Cruz Alta - Centro - Campinas/SP,
telefone para contato: (19) 3731-7600.
Estamos à disposição para outras eventuais
informações necessárias.

06/09/2017

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:

04/09/2017

MARIA ANDRESSA DE
CASTRO PEREIRA

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PRA
PARTICIPAR DO PROGRAMA MCMV OU DE
CDHU?

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);

05/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Sra. Natália,

DATA
RESPOSTA

Conforme entendimentos telefônicos mantidos
com a Senhora, pelo funcionário Vicente
Giraldelli, foi orientado que o contrato em
ESTOU AGUARDANDO AINDA NAO CHEGOU
NO MEU EMAIL
POR FAVOR PODERIA ENVIAR NOVAMENTE
05/09/2017 NATALIA MARIA DE LARA

natalai.lara@gmail.com
ou
paulo.de.lara@hotmail.com

Minuta de Escritura

referência está apto para feitura da minuta de
escritura, inclusive utilizando a Minuta que o
Senhor Roque de Lara já recebeu em 10/2009,
tendo em vista não ter ocorrido nenhuma
alteração nesta Minuta.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através dos telefones:(19) 3119-9599,
falar com Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos - CLFU.
Atenciosamente,

05/09/2017

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:

Bom dia.

05/09/2017

Anônimo

Como faço pra me inscrever no programa
habitacional e quais os critérios?

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);

05/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Olá bom dia
Somos a Renove Consultoria Ambiental, e
queremos informações de como podemos nos
cadastrar como fornecedores de serviços?

05/09/2017

RENOVE CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA EPP

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Obrigada
Att.
Renove Consultoria Ambiental

DATA
RESPOSTA

Boa tarde.
Entrem no Site da Cohab: www.cohabcp.com.br -

Quais documentos e onde devemos nos
cadastrar?
No aguardo

RESPOSTA

Vá em Cadastro de Fornecedores.
Fazer download dos documentos necessários e
encaminhar via protocolo para a Companhia de
Habitação Popular de Campinas.
Av. Prefeito Faria Lima nº 10 - Pq. Itália Campinas/SP
Os documentos serão analisados por uma
comissão.
ATT
Valter Froldi Jr.

05/09/2017

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:

05/09/2017

Viviane Pereira Carvalho
Cunha

Ola bom dia.Gostaria de me informar sobre quais
documentos necessito ter em mãos para realizar
o cadastro do programa minha casa minha vida e
qual endereço devo comparecer para realizar 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);

05/09/2017

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:

05/09/2017 Gabriela de Carvalho Cintra

Boa tarde !
Gostaria de me cadastrar para receber
informações quanto ao programa minha casa
minha vida.
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);

05/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde

DATA
RESPOSTA

Primeiramente você deve se cadastrar na Cohab.

05/09/2017

Estefanio Cardoso Ortega

desejo adiquirir uma casa que esteje pronta ou
em construção, ou entrar em futuros projetos da
COHAB

Programa Minha
Casa Minha Vida

No nosso site consta a relação de documentos
para esse fim.
Quando há imóveis disponíveis é oferecido para
quem tem o cadastro e possua os pré-requisitos
necessários para a aquisição.
Estamos à disposição
Cohab/Campinas

12/09/2017

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:

05/09/2017

Anônimo

boa tarde
para fazer o cadastro na cohab somente deve ser
pessoalmente?

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

05/09/2017

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,

05/09/2017

Anônimo

Oi

Outros

Solicitamos maiores informações para passarmos
para a Coordenadoria encarregada.
Att,

11/09/2017

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:

05/09/2017

Anônimo

gostaria de saber se é possiveo eu estar fazendo
escriçao online

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);

05/09/2017

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:

05/09/2017

Maria medina Lucato

Boa tarde, gostaria de saber como faz pra
regularizar o cadastro de interesse em moradia.
Aguardo resposta. Obrigada

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;

11/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Marli,
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.

05/09/2017

Marli de Almeida Silva

Gostaria de saber qual o montante de saldo
devedor para a quitação deste imóvel.
Att,

Outros

Objetivando atender o pleito, o interessado /
representante legal deverá entrar em contato
através dos telefones:(19) 3119-9589 ou 31199601, falar com Sandra ou Flávia Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU,
horário das 08h às 16h.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900.

Atenciosamente,

11/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados,
Sou bolsista do Instituto de Pesquisa Econômica
Apicada e estamos levantado os dados do
programa MCMV para compor nosso banco de
dados.
Procurei nos sites da prefeitura, mas não
encontrei informações sobre as listas dos
inscritos e sorteados desse município. Esses
dados são essenciais para a nossa pesquisa,
pois os empreendimentos em Campinas estão
06/09/2017 ane caroline amaral carvalho
entre os maiores do país.
Portanto gostaria de saber se existe a
possibilidade dos senhores encaminharem essas
listas por email?

Bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

As informações solicitadas (listas dos inscritos e
sorteados) encontram-se no link apontado
abaixo:

12/09/2017

http://www.cohabcp.com.br/cadhab/cadhab.html
Atenciosamente

Ou indicar o link onde as listas são
disponibilizadas para consulta?
Aguardo sua resposta e estou a disposição para
responder questionamentos sobre o projeto.
Atenciosamente,
Ane Caroline.

Boa tarde,
|Estarei solicitando a sua pasta para poder entrar
06/09/2017

celso ricardo cremonez

Cópia de contrato

em contato para retirar a cópia do contrato.

preciso de uma copia ok.
Att,

12/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

DATA
RESPOSTA

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

06/09/2017

josue dias francisco

Boa tarde hoje dei baixa na Hipoteca do apto da
caixa, e queria saber sobre a escritura desse
apto.

Minuta de Escritura

financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Campinas, a Cohab , no bairro Padre Manoel da
Nóbrega não possui imóvel na Av.
Transamazonica. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Att

11/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
A quem possa interessar,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por gentileza, Venho por meio intermédio mesta
mensagem solicitar a V. Sª algumas informações

08/09/2017

Anônimo

e orientação concernente aos Bairros Jardim
Oziel, Gleba B e Monte Cristo..por favor.. Assisti
um matéria jornalística em que apresenta-se a
questão sobre a legalidade e documentação dos
Bairros acima citados. Proporciona um pouco de,
mesmo que efêmera, insegurança em vir a residir
no referido bairro, o Jardim Oziel, principalmente,
pois estou em diálogo com um possível
proprietário de uma casa. O que mais almejo
saber é se eu poderia adquirir tal imóvel com
segurança, sem receio, preocupação ou medo ?

Prezado Israel,

Outros

Para que possamos responder seus
questionamentos é necessário que compareça
pessoalmente na COHAB - Coordenadoria
Social, de segunda à sexta-feira das 08 às 15h,
portando o endereço do imóvel e o nome
completo dos atuais proprietários. Dessa forma é

Pois a primordial preocupação é vir a ser
despejado e isso eu não gostaria de sofrer esse
desagradável situação.

possivel te informar se trata-se de área passível
de Regularização Fundiária ou área indicada para
Remoção.

Na matéria, apresentada pelo vereador Fernando

Atenciosamente,

11/09/2017

Moraes, deixa claro que há um processo em
andamento junto a Prefeitura de Campinas, o
CHDU e um Vereador da Cidade, empenhados
em sanar definitivamente esta questão de tanta
preocupação. Uma pergunta objetiva e final: Eu
Poderia comprar uma casa no bairro Jardim Oziel

sem medo? Haveria alguma garantia em vir a residir neste Bairro ? Seria possível providenciar algum documento junto

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:

09/09/2017

TATIANA APARECIDA
CAMPOS

CADASTRO PARA MORADIA

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);

11/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

DATA
RESPOSTA

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

10/09/2017

vanda aparecida correia

quero negocias minha divida

Regularização
Fundiária

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

Att

11/09/2017

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:

10/09/2017

Barbara Do Nascimento

gostaria de me cadastrar 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);

11/09/2017

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:

11/09/2017

deiwid henrique minhaque
dos santos

queria saber o que posso fazer para mim
cadastrar
pago aluguel e não tenho família em campinas o
que posso fazer]

Programa Minha
Casa Minha Vida

tenho 23 anos amasiado

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

11/09/2017

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,

11/09/2017

Anônimo

Boa tarde!
Estou interessada em comprar um terreno
particular. Tem como saber se o terreno é
regular, e se tem algum registro?

Regularização
Fundiária

Solicitamos maiores informações para que
possamos passar para a Coordenadoria
encarregada.
Att,

11/09/2017

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:

11/09/2017

Anônimo

Olá gostaria de saber como faço minha inscrição
para conseguir um apartamento
Eu vivo em Campinas desde quando nasci moro
com meus pais só que eles estão se mudando
daqui é vao vender a casa
Eu trabalho registrado ja tem dois anos e não
quero sair do meu emprego nem quero me mudar
daqui de Campinas
Não sou casado sou amigado e nao tenho filhos
mais meu parceiro está desempregado e sozinho
eu não consigo pagar aluguel qual a melhor
direção que vocês podem me dar
Desde já agradeço

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);

13/09/2017

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:

12/09/2017

DANIEL FERREIRA
BORGES

Sou leigo no assunto. Desejo informações de
como participar da aquisição de imóvel, através
do 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);

13/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
A Cohab não trabalha com leilões, os imóveis por

Bom Dia
13/09/2017

Anônimo

Gostaria de saber, como faço para participar dos
Leilões da COHAB Campinas ?

Outros

falta de pagamento são reintegrados na posse e
vendidos para quem possue cadastro e os prérequisitos necessários para sua aquisição.
Estamos à disposição.
Cohab

14/09/2017

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:

13/09/2017

taise narcizo

Bom dia gostaria se saber como pega a lista de
documento para renovação 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;

14/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde,

13/09/2017

Francisco da silva pereira

copia de contrato

Cópia de contrato

Solicitaremos seus documentos no arquivo
terceirizado da Cohab/CP na segunda feira para
verificar se já foi retirado seu contrato.

14/09/2017

Na terça feira entraremos em contato passando
as informações.
Att,
Prezado Senhor
A minuta de escritura somente poderá ser
elaborada após os inventários, onde se fará a
partilha dos direitos do imóvel.

MEUS PAIS FALECERAM E PRECISO DAR
ENTRADA EM CARTÓRIO PARA INICIO AO
14/09/2017

SERGIO VERNACCE

INVENTÁRIO E ESTOU PRECISANDO DE UMA Minuta de Escritura
MINUTA DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL, DESDE
JÁ SOU GRATO.

18/09/2017
Estamos à disposição para maiores
esclarecimento, através dos telefones 3119-9555
e 3119-9558.
Atenciosamente
Bom dia

15/09/2017

Marcelo teixeira

Bom dia gostaria de saber como faço para poder
estar alugando esses terrenos que vocês
possuem no bairro, para poder abrir um comércio

Outros

lava rápido.

Primeiramente é necessário que você identifique
o lote através de rua, nº e bairro para que
possamos consultar se o mesmo é para fins
comerciais ou residencial.

18/09/2017

Att
Bom dia,

17/09/2017

Anônimo

Gostaria de saber onde tem casas de 2
dormitorios que estão sendo construídas em
campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para maiores esclarecimentos necessitamos que
identifique o bairro onde estao sendo contruidas
as casas.
Att,

18/09/2017

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:

18/09/2017

Elizabethe Ribeiro

Gostaria de saber como faço para me inscrever
tanto no minha casa minha vida, como nas casas
da Cohab, 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);

19/09/2017

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 se estão realizando
as inscrições para minha casa minha vida. E se
18/09/2017 Ana Paula Lima dos Santos
sim, quais os documentos necessários? Muito
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);

19/09/2017

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:

19/09/2017

Anônimo

Olá bom dia quero fazer o cadastro mais eu não
tenho casa própria e vim de outra cidade então
eu não tenho uma conta de água ou luz fixa
queria saber se posso me cadastrar só com o
meu caraxa da empresa é uma conta atual do
endereço que que me encontro agora

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);

19/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da

19/09/2017

silvia rodrigues da costa

REGULARIZAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS

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.

20/09/2017

Att
Boa tarde!
Boa Tarde!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,

Gostaria que solicitasse uma vistoria nos Ap do
19/09/2017

Anônimo

Vila Taubate 2 e 3(campinas )jardim do lago
,esta com muitas vendas irregulares e alugueis
tambem ,ja liguei na Cohab e nada fizeram para
melhoras tomem providencia prq a coisa ta preta
até o sindico ajudas as pessoas a fazer irsso de

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.

vendas
Att

19/09/2017

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:

19/09/2017

Anônimo

Gostaria de saber quando e as proximas
inscriçoes na coab

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);

20/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

19/09/2017

ITAMAR TEODORO DA
SILVA

GOSTARIA DE ESTAR REGULARIZANDO
IMÓVEL NO JARDIM SATELITE IRIS I EM
CAMPINAS

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

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.

20/09/2017

Att
Boa tarde
Bom dia, Gostaria de saber se tem casa no Dic

No momento não possuímos nenhuma casa no

para assumir a divida?
20/09/2017

Flavia de Moraes

Outros
Grata.
Flávia Moraes

DIC para recomercilização.

22/09/2017

Estamos à disposição
Cohab
Bom dia.

20/09/2017

Tayna Ferreira Muller
Antonio

Bom Dia, os imóveis é tipo as Cohab de
Hortolândia Sumaré ou é tipo CDHU?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quais imóveis Tayna, você gostaria de saber?

25/09/2017

Estamos a disposição

preciso da 2ª via do boleto para pagamento em
21/09/2017

Anônimo

nome de Laura Dos Santos Quinupe pagamento
ref a: 064 02/2015-A 119,58
095 09/2017 110,77

Outros

providenciado o envio em 22/09/2017 com
vencimento para 29/09/17.
esclarecemos que o envio foi feito pelos correios
que encontra-se em greve desde 20/09. Caso
haja interesse favor informar endereço de Email
para envio on-line.

22/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
BOA TARDE GOSTARIA SE FOSSE POSSÍVEL
SABER SE HÁ DEBITOS EM UM REFERIDO
IMÓVEL, E SE HÁ POSSIBILIDADE DE
NEGOCIAÇÃO PARA COMPRA DO MESMO,

21/09/2017 SILVIO GERLAOD FURLAN

POIS ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO
PRECÁRIA E GOSTARIA DE ADQUIRÍ-LO,
POIS HÁ UM DÉBITO DE IPTU ENORME
SOBRE ELE, E GOSTARIA DE FAZER A
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E NEGOCIÁ-LO
PARA COMPRA
DADOS DO IMÓVEL.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

Outros

Solicitamos o obséquio de verificar, se estas
terras em Araraquara/SP pertencem ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez que a
Cohab Campinas não possui empreendimento
neste município. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

21/09/2017

Att,

QD. 64.... lOTE. 05...... bAIRRO JD. ROBERTO
SELMI DEI NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /
SP

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

Eu moraramente em campinas mais por questão
21/09/2017

Anônimo

de segurança fui morar em sumare e sou
benegociaria do probra mais do auxílio aluguel
por estar morando aqui posso perder o beneficio

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/09/2017

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:

21/09/2017

Anônimo

Como faco pra renovar meu cartao
Venceu dia 16/09/17

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;

22/09/2017

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:

21/09/2017

Jaqueline de jesus

Tei 6 meses que moro em campinas recebo o
bolsa família a 2 anos e meio posso mi escrever
no minha casa minha vida tenho uma filha de 6
anos gostaria de saber se tenho direito e só eu e
ela é pago 350 de aluguel. Obrigado

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);

22/09/2017

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:

21/09/2017

laercio pereira da silva

quero solicitar a minha inclusao neste programa
social,pois atualmente moro de aluguel com
minha familia.Se possivel gostaria de mais
informacoes para poder adquirir o meu imovel
proprio.desde ja agradeco

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);

22/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia.

DATA
RESPOSTA

Bom dia,venho ate vocês pedir informações o
horário de atendimento de vocês eu não consigo
estar indo ate ai pois eu trabalho e meu emprego
é novo não posso pedir para sair mais cedo ou
entrar mais tarde,gostaria de saber como faço
para fazer o cadastro na cohab gostaria da
atenção de vocês e da ajuda vou explicar minha
situação eu sou casada há 7 anos tenho dois
filhos uma de 7 anos e um de 3 anos mas
infelizmente meu casamento não está bem há
algum tempo venho sofrendo ameaças por
querer me separar tenho um marido violento eu
Renata de Oliveira Sanches
22/09/2017
não tenho para onde ir e não tenho uma família
Martins
que me apoia todas tem suas vidas e não tenho
espaço na casa de ninguém para me acolher
com duas crianças a algum tempo eu desejo
viver minha vida com meus filhos mas
infelizmente eu não tenho pra onde ir e queria
muito tentar um apartamento com vocês ou casa
o que minha renda der pra fazer eu sei conheço
as normas mais ou menos de vocês e o que
acontece e que a uns dois anos eu e meu marido
temos um terreno financiado junto a caixa
econômica eu quero sair da casa e deixar tudo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para participação nos programas habitacionais
do município é necessário estar cadastrado.
Verificado o CPF informado (34659149889) não
localizamos cadastro no CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia.
Para cadastramento o interessado deve
comparecer pessoalmente de segunda a sexta
feira, das 08h00 às 16h00, portando toda a
documentação necessária, disponível no link
abaixo: http://www.cohabcp.com.br/cim.html
Infelizmente ainda não temos outra forma de
cadastro que não seja pessoalmente, porém
podemos fornecer declaração de

18/10/2017

comparecimento para apresentação no trabalho.
A única forma de atendimento é através de
sorteio, no momento não há previsão para
realização de novos sorteios do Programa Minha
Casa, Minha Vida, mas para participação, caso
ocorra, o interessado deve estar cadastrado e
enquadrar-se nos critérios do programa.
Quanto à violência doméstica sofrida, orientamos

que procure órgãos de atendimento à mulher
(CEAMO, SOS Mulher, Delegacia da mulher) e
pra ele porque e só assim que ele aceita a separação eu precisava
um lugar
para morar eu consigo com vocês algu
solicite de
medida
protetiva.
Quanto ao terreno financiado, consultamos

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:

22/09/2017

Ana Cláudia da Silva faria

Quero fazer meu cadastro na cohab cida de
campinas

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);

22/09/2017

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:

22/09/2017

Anônimo

Quais documentos originais e copias para
inscricao minhq 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

22/09/2017

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
22/09/2017 jean carlos messias soares

procura casa para comprar em itapetininga,
assumo divida!

Outros

No momento não temos nenhuma unidade
habitacional disponivel na cidade de Itapetininga.
Estamos à disposição.
Cohab

25/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde
Para adquirir uma unidade habitacional, deve-se

OLA QUERO SABER PORQUE NAO

22/09/2017

Anônimo

CONSEGUI A CASA OU APTO AINDA SE TO
INSCRISTA DESDE 2001.CONHECO GENTE
QUE SE INCREVEU BEM DEPOIS E JA
GANHOU

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastrar e quando houver um empreendimento,
estar apto a participar do mesmo. No caso do
Programa Minha Casa Minha Vida, o fato de
estar cadastrado nao garante o atendimento, por
tratar de sorteio.
Estamos à disposição

25/09/2017

Cohab
bom dia gostaria muito de saber pra quem posso
fazer uma reclamação com o meu vizinho ele
cata reciclagem e está uma feiura na calçada
dele e não como eu eles passar de tando lixo no
caminho aparece rato euu tenho medo de
acontecer até um incêndio de tanto calor que

25/09/2017

Anônimo

Bom dia!

está e está uma nojeira gostaria que tomasse
uma providência por está uma vergonha eu já

Orientamos que neste caso, a reclamação seja
direcionada a Prefeitura, já que a mesma

peguei dengue, meu marido ,o meu filho já se
cortou que precisou dar ponto e aí será que a
prefeitura ou vcs não pode arrumar um lugar para

possuem Departamentos competentes para
autuar, e se for caso multar o proprietário do
imóvel, o que não é o caso da Cohab Campinas.

ele colocar as reciclagem por que está muito feio
a prefeitura passa na frente nem para mais se vc
estiver um email que posso colocar e mandar
para vcs a casa fica na rua da natação n°22 vila
olímpia está muito feio me ajuda eu achei até um
rato enorme que entrou pelo ralo ainda que
consegui mata esse bicho por favor me ajuda e
ele tem filhos pequenos por favor me ajuda meu
email:josiane.campos@ymail.com

Outros

A reclamação pode ser feita através do telefone
156.
Att

28/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde

25/09/2017

Anônimo

Gostaria de receber o termo de quitaçao afim de
lavrar a escritura definitiva pois estou esperando
o chamado da cohab a mais de 8 anos

Termo de Quitação

Para maiores informações necessitamos que
identifique o número do contrato e em nome de
quem se encontra para passarmos as
orientações necessárias.

25/09/2017

Att
Boa tarde,

25/09/2017

Recadastramento

O recadastramento so e feito na cohab nao tem
via internet

Outros

O recadastramento é feito só pessoalmente, não
faz via internet.
Att

25/09/2017

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:

25/09/2017

Eliane Penha

Estou em uma união estável há 5 anos,não sou
casada civilmente,estou desempregada e apenas
meu companheiro trabalha,moramos na mesma
casa mas cedida pelos pais dele,podemos fazer
o cadastro 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);

25/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Essa lista consta nome dos grupos familiares que

25/09/2017

Anônimo

Apareceu meu nome no diario oficial da união
lista de candidato

Outros

possuem renda mensal familiar de R$ 0,00 a R4
1.800,00 e estão aptas a participar de sorteio,
quando houver do Programa Minha Casa Minha
Vida. É divulgada mensalmente como uma
obrigatoriedade a ser cumprida pelo municipio.
Att

26/09/2017

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:

25/09/2017

MARLON JEAN
GUIMARAES SANTOS

QUERIA MUITO MEU IMOVEL QUE DAR PRA
MIM PAGAR DA MELHOR FORMA

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);

26/09/2017

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:

Venho através desde contato solicitar um
cadastro no programa minha casa minha vida
pois sou mãe de duas crianças morro sozinha e
pago aluguel. Infelizmente nenhum dos pais das
Vanderleia aparecida ramos
crianças tem condições u suficiente para me
25/09/2017
franco
ajudar estamos passando por um pouco de

Programa Minha
Casa Minha Vida

dificuldades pois sendo uma criança de apenas
1e9 meses tenhos muitos gastos e o outro de 7

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

26/09/2017

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

anos preciso da ajuda de vcs desde já 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,

25/09/2017

Anônimo

eu posso vende um apartamento depois de 5
anos

Regularização
Fundiária

Para maiores informações necessitamos que
identifique o empreendimento.
Att,

26/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
27/09/2017

Anônimo

Oque sigfica cadastro no CIM ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cadastro de Interesse em Moradia......

27/09/2017

Att,
Boa tarde!

27/09/2017

Eduardo Miranda

Solicito da minuta da escritura e informações
para passar a escritura definitiva

Minuta de Escritura

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

27/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Carlos Henrique de Moraes Campos,
Bom dia.
Venho através desta pedir informação a respeito
de um contrato que consta em nome do Sr. Luiz

27/09/2017

CARLOS HENRIQUE DE
MORAES CAMPOS

Carlos Campos (meu Pai) e da Sra. Dirce de
Moraes Campos (minha mãe), nº do contrato
0059257.
Imóvel, esse que já foi quitado há anos, e nunca
foi lavrado a escritura, ou pelo menos o termo de
autorização para a faze-la.
Ocorre que o titular do contrato, meu pai, faleceu
no ano de 2006, e preciso regularizar isso.
Como devo proceder ?
Consigo a emissão dessa autorização para a
lavratura somente em nome da minha mãe ou

Outros

Atenciosamente,

maiores informações?

27/09/2017

Anônimo

no nosso nome. e nem temos nenhuma
correspondência atual no nosso nome. Daí no
caso sem essa correspondência não tem como
efetuarmos o cadastro no programa?

28/09/2017

Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

somente em nome dos dois?
E qual telefone posso entrar em contato para

Ola, tenho uma dúvida. Eu e meu marido
moramos em campinas desde outubro de 2016 ,
mas não temos correspondência do ano de 2016

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
nº 0590257-6, e conforme contato telefônico na
data de hoje com o funcionário desta
Coordenadoria – Sr. Vicente - solicitamos o seu
comparecimento (representando seu pai Sr. Luiz
Carlos Campos) nesta Companhia, no dia
16/10/2017, às 16hs, Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Vicente ou Flávia, ou ainda,
através dos telefones: (19) 3119-9599 ou 31199601.

Boa tarde
Para se cadastrar é necessário morar em
Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas no mínimo dois anos, sendo portanto
necessário uma conta atual e outra anterior a
setembro de 2015.
Como vc mora nesta cidade desde 10/2016, tera
que aguardar completar os 2 anos.
Estamos à disposição
Cohab

27/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Tudo bem?
Boa tarde!

27/09/2017

Aline Boschiero

Há algum tempo atrás eu entrei em contato
pedindo informações sobre a escritura da casa
aonde eu moro.
Eu gostaria de fazer a solicitação da escritura, a
atendente me disse na vez que ela me mandaria
um e-mail com as informações e solicitações de
documentos que seriam precisos.
No caso o nome do titular está digitado e o
endereço é o meu.

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

Minuta de Escritura

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

27/09/2017

Att

Grata,
Aline
Olá

Boa tarde,
Podem me ajudar com uma dúvida ?
27/09/2017

Anônimo

Eu concluí com a quitação da minha casa em
2007,no entanto até hoje não peguei a escritura
do meu terreno.
Existe o risco de pagar uma multa ? Como
funciona ?

Minuta de Escritura

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o número do contrato para
direcionarmos a Coordenadoria responsável.
Att

27/09/2017

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:

27/09/2017

Adriana Gama Costa

Gostaria de saber como faço pra estar mim
cadastrando nesse 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);

27/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
Comprei um imovel da cohab na cidade de mogi
27/09/2017

Carmem Silvia Gimenes
Vischi

guacu em 2001 ja era quitada ,mais nao consigo
fazer escritura ,sou a terceira proprietaria ,eu e
meu marido,como faco pra conseguir regularizar
situacao

Outros

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

28/09/2017

Att
Senhora Viviane,
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
nº 0720121-4, e conforme contato telefônico na
data de hoje com o funcionário desta
Coordenadoria – Sr. Vicente - solicitamos o seu
comparecimento (representando seu pai Sr.
Aparecido H Ribeiro) nesta Companhia, no dia

28/09/2017

valeria aparecida ribeiro

Bom dia, estou aguardando o contato da Cohab
mais de 8 anos para escritura definitiva pois já
faz alguns anos que o imóvel foi quitado
desde já agradeço e aguardo informações.

Termo de Quitação

19/10/2017, às 11hs, Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Vicente ou Flávia, ou ainda,
através dos telefones: (19) 3119-9599 ou 31199601.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,

29/09/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

28/09/2017

Anônimo

Pode abrir um salao de beleza na residencia
situada dentro de um Conjunto Habitacional ?

Outros

Para maiores informações necessitamos que
identifique o Conjunto Habitacional......

29/09/2017

Att
Senhor Everton,
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.

29/09/2017

Anônimo

Como faço para saber quando o imóvel que moro
vai ser quitado, estou pagando parcela e não sei
até quando.
Pagador. 910166127. Everton Henrique pires
CPF 364.595.548.89

Outros

Objetivando atender o pleito, o interessado /
representante legal deverá entrar em contato
através dos telefones:(19) 3119-9589 ou 31199601, falar com Sandra ou Flávia Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU,
horário das 08h às 16h.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900.

Atenciosamente,

29/09/2017

