cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.

Boa tarde, eu gostaria de saber se eu estou
ainda inscrita no Minha casa e minha vida,
porque hoje organizando meus documentos, eu

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

encontrei o Cartão Cim do cadastro e interesse
em moradia e observei que a validade está
10/03/2017, como faço? eu tenho que
01/10/2017 ELAINE BECCARO LOPES

comparecer a COHAB para atualizar meus
dados? Ou o cadastro é feito de forma digital?
Como devo proceder? Quais documentos é
preciso para o cadastro, caso eu tenha que
comparecer na COAHB.
Agradeço,
Ateciosamente
Elaine.

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;

02/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite!

Mirian Rodrigues Savassa

necessito para fazer e se tenho que ir até
Campinas, aguardo uma resposta urgente.a casa
está no nome de Mirian Rodrigues Savassa e seu
cônjugue João Antônio Savassa( faleceu em
2013),por isso gostaria de saber todos os papéis
que tenho que tirar cópias para fazer a escritura.
Obrigada
URGENTE

À Senhora Mirian Rodrigues Savassa,

DATA
RESPOSTA

Conforme contato telefônico mantido com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 03/10/2017, foi
agendado seu comparecimento nesta Cohab
Campinas para o dia 19/10/2017 às 14hs,
visando esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.

Por favor gostaria de saber como faço para obter
a escritura da minha casa, recebi uma minuta em
18 de novembro de 2008 , mas somente agora
tenho condições de fazer a mesma, na qual
queria saber quais são os devidos papéis que
01/10/2017

RESPOSTA

Outros

03/10/2017
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.
Atenciosamente,

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

02/10/2017

NOME

Renata de Oliveira Sanches
Martins

SOLICITAÇÃO

Bom dia já enviei um email pra vocês de como
adquiri um imóvel estou aguardando
retormo,minha situação está complicada peço
ajuda de vocês!
muito obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Bom dia Renata
Para adquirir um imovel da Cohab/CP,
primeiramente tem que estar cadastrado no CIM.
Para quem tem renda de R$ 0 até R$ 1.800,00
tem que aguardar o Governo lançar um programa
para que possamos fazer sorteio. Para quem tem
renda acima de R$ 1.800,00, também tem que
estar cadastrado, pois tendo algum imóvel
disponível é oferecido para quem possua os
requisitos necessários para adquirí-lo (renda,
entrada).
Estamos à disposição para maiores
esclarecimentos.
Cohab Campinas

DATA
RESPOSTA

03/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

mesmo. Como fazer para registrar em Cartório?
é necessário? ou a própria Cohab fornece o
02/10/2017

Anizio Antonio de Mello

Ao Senhor Anisio Antônio de Mello,

Minuta de Escritura

Mello.

oficializar isto.

Colocamo-nos à disposição para outros

grato

eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9599 ou 3119-9601, falar com Vicente

Anizio

DATA
RESPOSTA

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos na data de 03/10/2017,
ficou estabelecido que o senhor virá a esta
Cohab Campinas pessoalmente retirar ofício de
esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura representando seu pai e titular do
contrato nº 880245-9 – Sebastião Antônio de

Bom dia, com relação a este imóvel, que
habitamos desde 1981, temos o Instrumento
Particular de Compra e venda e a quitação do

documento que comprova direito a venda ou
transferência de posse. meu pai esta em idade
avançada e começa a se preocupar como

RESPOSTA

ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

03/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

02/10/2017

Jorge Rufino Filho

Informo que não tenho nenhum imóvel em meu
nome e moro de favor numa chácara em PauliniaSP.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida na Cohab/CP tem que residir em
Campinas.
02/10/2017
Como vc mora em Paulinia, procure o
Departamento de Habitação da Prefeitura para
verificar os projetos habitacionais da sua cidade.
Att,

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Fiz uma negociação para pagamento de parcelas
atrasadas.
Efetuei o pagamento no mês de setembro no
roseli da costa custodio

valor de 369,75.
Posso emitir os boletos a vencer pelo site da
COHAB?

Senhora Roseli,

Outros

boleto.
Qualquer dúvida, entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9579 ou 3119-9580, falar
com Helena, Keila ou Vanderlei - Coordenadoria

Solicito orientações.
Grata.
Roseli

de Cobrança - CCOB.
Atenciosamente,

03/10/2017

Anônimo

Bom dia estou tentando licalizar boletos para
pagametos pelo site e n consegui, é possivel
enviar por e-mail?
Bom dia, tentei localuzar boleto para pagamentos

03/10/2017

Anônimo

e n consegui, é possivel fazervo envio por email?

DATA
RESPOSTA

A emissão pode ser feita sim através do nosso
site: www.cohabcp.com.br / Atendimento ao
Cidadão / Serviços ao Adquirente / Informar o nº
do contrato, sem o dígito / Informar o nº do CPF
sem pontos e traços / Prestações em aberto /
Selecionar o mês a ser pago / Gerar 2ª via do

Boa tarde.

02/10/2017

RESPOSTA

Regularização
Fundiária
Regularização
Fundiária

04/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

03/10/2017

03/10/2017

Anônimo

Anônimo

bom dia como faco pra fazer a minuta da
escritura da cas

Bom dia n estou conseguindo localizar boleto
para pagamentos pelo site da cohab, é possivel
fazer o envio por e-mail?

Minuta de Escritura

Para maiores informações sobre a minuta de
escritura, necessitamos que identifique o numero
do contrato.
Att

Regularização
Fundiária

04/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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:

03/10/2017

Anônimo

Gostaria de saber quais documentos são
necessários para atualizar os meus dados estou
separada do meu marido

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;

04/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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:

03/10/2017

zildete cardoso

gostaria de saber se é preciso agendar horaria
pra regularizar meu cadastro da casa propria ?
é que meu cadastro venceu no mes 4/2017

- 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;

04/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

03/10/2017

03/10/2017

NOME

Anônimo

NATILA

SOLICITAÇÃO
Olá, Boa tarde!
Gostaria de tirar algumas dúvidas, irei fazer
meu cadastro com , e gostaria de saber se
preciso levar os documentos da minha mãe ?
Moro na casa dela !
Olá, Boa tarde!
Gostaria de tirar algumas dúvidas , irei fazer
minha inscrição , e quero saber se preciso levar
os documentos da minha mãe?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!
Outros

Respondido na SIC enviada anteriormente.

04/10/2017

Att
Bom dia!

Outros

Moro com ela na casa dela!
Sou maior de idade

Para fazer o cadastro na Cohab/CP - Minha Casa
Minha Vida, só precisa dos documentos de quem
vai morar com vc se for sorteada.

04/10/2017

Att
Boa tarde!
Para podermos encaminhar a segunda via do

04/10/2017

Josaine Teixeira Marques

2 via de boleto

Outros

boleto, necessitamos que identifique o numero do
contrato.
Att,

04/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);
quero me cadastrar na cohab para adiquiri um
04/10/2017

valdemar jose dos santos

imovel, costaria de saber como faço e quais os
documentos nessessarios, sou um transplantado
cardiaco.

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);

04/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Marisa, bom dia!
Estamos tentando contato telefônico com a
senhora desde o dia 06/10/2017, inclusive
deixando recado na caixa postal de seu celular.
Foram feitas duas tentativas: no dia 06/10/2017 e
no dia de hoje 09/10/2017.
Por favor, entre em contato conosco através dos
telefones 3119-9599 ou 3119-9601, falar com
Vicente ou Flávia, para que possamos esclarecer
suas dúvidas a respeito da Minuta de Escritura
do contrato de Antônio Osvaldo Boni.
Atenciosamente,
04/10/2017

MARISA BONI

Gostaria de saber se minuta de contrato do
imovel do contrato 0590178

Minuta de Escritura

****************************************
Senhora Marisa Boni,
Até a presente data, não houve pagamento, pelo
FCVS, a respeito do saldo devedor residual.
Portanto, o contrato não está apto para a feitura
da Escritura de Compra e Venda. Demais
orientações foram prestadas anteriormente
através de ofício e deste Serviço de Informação
ao Cidadão.
Atenciosamente,

09/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados, sou pesquisadora do IPEA Brasília e
estamos trabalhando na elaboração de um banco
de dados nacional do Programa minha casa
minha vida.
No site da Cohab existem os dados dos inscritos
05/10/2017 ane caroline amaral carvalho e sorteados ao programa divididos por anos. Há
a possibilidade de ter acesso a esses dados
divididos por empreendimentos?
Att,
Ane Caroline

Bom dia
Programa Minha
Casa Minha Vida

Esta disponível no site
Programa Habitacionais - PMCMV
Atenciosamente,

07/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

comparecer pessoalmente portando toda a
documentação necessária, disponível no link

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
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

Bom dia.

DATA
RESPOSTA

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

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

05/10/2017

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
comparecimento para apresentação no trabalho.

18/10/2017

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

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
solicite medida protetiva.
pra ele porque e só assim que ele aceita a separação
eu precisava
de financiado,
um lugar para
morar eu consigo com vocês algu
Quanto
ao terreno
consultamos
CADMUT (Cadastro Nacional de Mutuários) e

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

05/10/2017

Rosangela Aparecida de
Souza

Desejo saber a respeito de inscrição da 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);

06/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

05/10/2017

NOME

janaina rodrigues

SOLICITAÇÃO
boa tarde sou moradora do prédio da coab que
se encontra na rua praia de itapua 58 onde foi
construido 7 casas na qual fico um pedaço de
terreno pra ser construído um salao de festa que
no momento não foi feito e nem tem previsão pra

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

isso peco a colaboração do responsável pra ta
fechando o terreno e faze a limpeza do mesmo
porque ele fico aberto e ta servindo de descarte

RESPOSTA

Prezada Sra. Janaina,
Encaminhei a reclamação para que possamos
tomar providências.

DATA
RESPOSTA

19/10/2017

lixo
Boa tarde!

E que moro no jardim do lago lá e gostaria de
saber se tem algum planejamento para essa área
verde .

05/10/2017

Anônimo

Também tô sabendo que algumas pessoas que
tiveram que sair daqui por causa das incentivo e
agora estão no assírio aluguel algumas delas vão
sair do aluguel direito para os apartamentos
mais minha mãe não foi comunicada nada disão
então se pudessem esclarecer essas dúvidas
agradeceria

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.
Att

06/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

05/10/2017

Cleonice Zietiana finda

Estou desesperada atrás de uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Verificamos que nao se encontra cadastrada na
COHAB.
É necessario acessar o site e se orientar sobre
relação de doctos para realizar o cadastro.
Atenciosamente,

07/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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 Preciso de uma Moradia sou mãe de 3 filhas
06/10/2017 Daniele Cristina cunha Claro

e moro de aluguel n tenho ajuda dos pais delas
por favor me ajude a ter uma moradia pra mim e
pras minhas filhas

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);

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

07/10/2017

Vanderleia aparecida ramos
franco

Participar 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);

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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:

07/10/2017

Edson Donizetti Demarchi

Gostaria de saber os planos e condições para
participar do plano para obter minha casa própria.

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;

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Ana Paula,

07/10/2017

Ana Paula Aparecida de
Castro

Boleto referente ao mês 10/2017

Outros

Conforme solicitado, encaminhamos em
09/10/2017 o boleto da prestação do mês atual,
através do e-mail mencionado nessa solicitação.
Atenciosamente,

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

08/10/2017

Anônimo

tenho interesse em participar do programa que
beneficia pessoas carentes de baixa renda
como faço para me inscrever ?

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);

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Maria Fernanda,

Gostaria de saber se a possibilidade de retirar o
09/10/2017 Maria Fernanda G. Cardoso boleto no site ou receber por e-mail , pois não
recebi minha fatura desse mês.

Podemos enviar por e-mail, basta entrar em
contato através dos telefones: 19 3119-9579 ou
3119-9580, falar com Helena, Keila ou Vanderlei
e informar o e-mail para o qual enviaremos os
Outros

boletos solicitados ou pelo site:
www.cohabcp.com.br >Atendimento ao Cidadão
> Serviços ao Adquirente > Entrar com o número
do contrato sem o dígito e o CPF sem pontos ou
traços > Prestações em aberto > Selecionar o
mês a ser pago > Gerar 2ª via do Boleto.
Atenciosamente,

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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:
Bom dia..
Sou a josiane eu tenho q esta atualizando meu
09/10/2017

Josiane Pereira da Silva

cadastro da cohab , minha casa minha vida, mas
estou sem condições de ir,pois eu cai de bunda e
machuquei o cóccix.. Tem como vocês fazer
essa atualização não mudei nada esta a mesma
coisa não tiveve

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;

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de uma informação, teve uma
negociação sobre os boletos de pagamento das
casa aqui no bairro parque da amizade porem
não podemos comparecer e não recebemos o
nome boleto de pagamento e parece que tem
09/10/2017 Maria de Lourdes da costa
uma prazo para poder retirar o boleto de
pagamento e assinar o novo documento que foi
abordado pelo advogado gostaria de saber aonde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

Regularização
Fundiária

ou quem nos devemos procurar para saber sobre
esse assunto??

Vc precisa ligar para os responsavéis pelo bairro,
associação
Genésio - 99655.4121
Manoel - 98852.7847
Santos - 98382.3913

10/10/2017

Att,
Bom dia

09/10/2017

Anônimo

como faço pra saber quantas prestações ainda
falta pra eu pagar ?

Outros

Para podermos direcionar para o Departamento
encarregado, necessitamos que identifique o
numero do contrato e em nome de quem está.

Att,

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

terrenos irregulares com construçoes ja feita em
09/10/2017

Anônimo

aera publica no jardim itaguaçu 2 campinas rua 1
desmatamento e venda de terreno...por terceiros
no forao notificados mais continuan os

Outros

esercios...cordenador luis

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.

10/10/2017

Att
Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
09/10/2017

Anônimo

como ta a situacao do jardin campineiro perto do
corrego quilombo

Outros

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

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

09/10/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se não tem como eu assumir
um apartamento ou casa de algum
que não paga .

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Bom dia
Primeiramente voce deve se cadastrar na Cohab.
Acesso www.cohabcp.com.br e verifique a
relação de documentos para cadastro.

DATA
RESPOSTA

10/10/2017

Att
Boa Noite!
Gostaria de obter informações sobre lotes
urbanos.
Eu e minha família estamos tentando comprar um
lote urbano para construir uma casa. Mas está
difícil pois o valor é muito alto.
09/10/2017

Giovana Rosa Domingos

Até encontramos terrenos de R$ 150.000,00 mas
a Caixa só financia terrenos a partir de R$
200.000,00 e temos que dar 100.000,00 de
entrada ai não da.
Aguardo retorno.
Obrigada.

Boa tarde
No momento não temos lotes urbanizados para
Outros

venda, porém é importante que se cadastre na
Cohab. A relação de documentos está disponivel
no nosso site.
Att

10/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá!
Bom dia,
Bom dia,
10/10/2017

Anônimo

Eu tenho inscrição no Programa Minha Casa
Minha Vida já a algum anos e sempre estou
mantendo meus dados atualizados com vocês
mas gostaria de saber se tem alguma data
prevista ou alguma ideia de quando possa ter

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos previsão de sorteio

10/10/2017

Att

novas moradias ?
08/01/2015 DIDI RODRIGUES LOPES
FIZ MINHA INSCRIÇÃO EM 2009, GOSTARIA
DE SABER SE TENHO CHANCES DE SER

Boa tarde

SORTEADO. TRABALHO EM CAMPINAS
DESDE 1983.
Programa Minha

Em 2015 66 mil pessoas foram convocadas para
atualizar o cadatro, quem não compareceu ficou

Casa Minha Vida
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

com o cadastro inativo, por essa razão nao
consta mais em nossa lista seu cadastro.

10/10/2017 DIDI RODRIGUES LOPES contemplado nos sorteios. É necessário aguardar
o próximo sorteio o qual ainda não tem data
prevista para acontecer.
09/01/2015
* CONSULTEI MINHA INSCRIÇÃO HOJE
10/10/2017 E NÃO CONSTA MAIS MEU NOME
E DE MINHA ESPOSA "ELIANA GALEGO
LOPES" CPF 25887779888 CADASTRADOS!
PORQUE FOI CANCELADO???

Programa Minha
Casa Minha Vida

De acordo com novas normas de cadastro de
interesse em moradia, so podemos efetuar
cadastro para quem reside em campinas, e nao
mais para quem trabalha, vc deve portanto entrar
em contato com secretaria de habitação de
sumare, para efetuar cadastro.
Estamos a disposição para maiores informações

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

11/10/2017

Anônimo

Gostaria de saber qual os procedimnetos
necessarios para me 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);

11/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

11/10/2017

Anônimo

gostaria de saber se vai ter sorteio esse ano.e se
tem previsao.

Outros

Esse ano não teremos sorteio e ainda não temos
previsão.

20/10/2017

Obrigada
Senhor (a) Anônimo,
Os contratos sobre o Programa Minha Casa
Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,

Preciso saber depois de quanto tempo posso
13/10/2017

Anônimo

alugar o apartamento, moro no residencial jd
Sirius , por problemas pessoais estou com medo

Outros

telefone direto com a CEF no tel. 0800-7216268.

de continuar morando lá
A Ouvidoria da COHAB-Campinas permanece à
sua disposição
Atenciosamente

16/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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, eu queria me informar qual vai ser o
14/10/2017

Yasmim brambila

proximo ponto de inscrição, pois no final de
semana passado teve prox a minha residencia
mais não consegui comparecer para fazer minha
inscrição. Obrigada

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);

16/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

Nasci em Campinas e desde então vivo aqui,
tenho 28 anos e vivo com minha companheira.
Gostaria de saber como faço para participar do
14/10/2017 Diones Fernandes Paganoti

sorteio de moradia pois eu comecei a trabalhar a
1 mês e minha esposa está desempregada
devido também a seus problemas de saúde.
Ganho em torno de 1200,00 e moro de favor.
Como posso fazer? Estou desesperado!!!!

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);

16/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

16/10/2017

isabela caroline

Bom dia gostaria de saber se consigo fazer a
minha inscrição pela site de voces ou se eu tenho
que ir pessoalmente.
Aguardo o retorno bom dia.
att Isabela Santana

•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);

16/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Boa tarde. Minha filha esta comprandi um terreno
no Jardim Itaguaçu, na antiga rua 1 creio que e
luiz de almeida onde desce o onibus. Proximo ao
16/10/2017 Rosemeire Aparecida Silva
numero 291. Como posso saber se o lote é
regular para comprar. E se comprar como
regularizar.
Att; Rosemeire

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 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

16/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde,
16/10/2017

Carolini Ribeiro Da Silva
Faria

Eu gostaria de me inscrever na cohab. estou
precisando muito!
como faço ?

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
16/10/2017
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: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);
Devido a essa crise ter alcançado a mim e meu
16/10/2017

Carolini Ribeiro Da Silva
Faria

esposo, hoje moramos com meus pais, e o
comprovante de endereço pode ser no nome do
meu pai ? quanto tempo leva para ser sorteado ?
estamos precisando muito.

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

16/10/2017

Anônimo

TENHO UMA CASA JÁ QUITADA NA COHAB
MAS NÃO TENHO A POSSE DA
DOCUMENTAÇÃO SÓ TENHO O CONTRATO
DE COMPRA O QUE DEVO FAZER PARA
CONSEGUIR ESSE DOCUMENTOS?

Outros

Para podermos passar as informações corretas,
necessitamos que identifique o número do
contrato para encaminharmos ao Departamento
encarregado.
Att,

17/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);
Olá bom dia
Gostaria de saber se posso me cadastrar na
16/10/2017

Anônimo

cohab para participando sorteio
Tenho uma casa que tá contrato gaveta
Posso participar e fazer cadastro com vcs?
E vc esta

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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 estar fazendo a inscrição na
COHAB, sou mãe solteira. A duvida é, moro de
favor na casa da minha avó, preciso levar os
18/10/2017 ANA CAROLINA AFONSO

documentos (RG, CPF, CARTEIRA DE
TRABALHO) de quem reside na mesma casa ou
somente de quem ira ser meu dependente?
Desde jé, 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);

18/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
O prefeito liberou o asfalto e demais melhorias
para o nosso bairro, porém minha rua não está
incluída, só eu, moro á 10 anos aqui, nem correio

18/10/2017

Graziela cristina de souza
reis

passa. Abri uma solicitação na prefeitura, mas
ninguém nos responde.
Estamos a muitos anos abandonados,
precisamos saber porque todos estão
conseguindo melhorias e nós não!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Outros

Desde já agradeço!!

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.

19/10/2017

Att
Boa tarde,

Bom dia,
19/10/2017

Anônimo

Gostaria de acertar os boletos em atraso para
pagamento.

Para podermos direcionar ao Departamento
Outros

encarregado, necessitamos que identifique o
numero do contrato e telefone para contato.
Att,

20/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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
19/10/2017

Patricia Ap de Lima

Gostaria de saber como fazer inscrição.

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
EU MARCOS JOSE DE SOUZA, ADVOGADO,
OAB/SP 378224, ADVOGADO E
PROCURADOR DO EX-FUNCIONÁRIO DA
COHAB PAULO CESAR RODRIGUES DE
OLIVEIRA, PORTADOR DA CTPS Nº 79752
SERIE 575, VENHO PELA PRESENTE
SOLICITAR PPP - PERFIL
PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO DO

19/10/2017 MARCOS JOSÉ DE SOUZA

PERÍODO TRABALHADO 15/01/1982 A
30/06/1995.
DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO E FICO
NO AGUARDO DE SUAS INFORMAÇÕES.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde Sr. Marcos,
Informamos que o documento solicitado encontrase disponível para retirada em nosso protocolo,
Outros

sito à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Pq. Itália Campinas, de segunda a sexta feira, no horário
31/10/2017
das 08:00 às 16:30 hs. (Excepcionalmente no dia
03/11, sexta feira, não haverá atendimento
devido ao ponto facultativo).
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

MARCOS JOSÉ DE SOUZA
OAB/SP 378.224

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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

sou agregada moro em area de risco tenho dois
19/10/2017

angelica da silva venancio

filhos q maram comigo um autista nao posso
trabalhar em fim estou com dificuldades pra
comtinuar morando como agregada se puderem
me ajudar agradeço.

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA MORO EM UMA OCUPAÇAO E FIZ O
CADASTRO NA COHAB E ESTOU TUDO OK
GOSTARIA DE SABER QUAL AJUDA A
COHAB TERIA PARA MINHA FAMILIA
SOU MORADOR DE CAMPINAS HA DEZ ANOS
SOU CASADO E TENHO UM FILHO DE 22
20/10/2017

jose antonio de souza

ANOS
E NAO TENHO PRA ONDE IR ESTOU A DOIS
ANOS NA OCUPAÇAO E
GOSTARIA DE SAIR DA OCUPAÇAO E NAO
TENHO PRA ONDE IR GOSTARIA DE SABER
QUAL A AJUDA QUE A COHAB PODERIA ME
DAR PRA EU SAIR DA OCUPAÇAO
MUITO OBRIGADO

Bom dia
Outros

O atendimento ocorre através de sorteio e, no
momento não há previsão.
Mantenha o cadastro atualizado e acompanhe as
novidades através do site www.cohabcp.com.br.
Atenciosamente

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

20/10/2017 Aparecida de Fatima Cuco

Boa tarde! fiz a inscrição ai na Cohab, gostaria
de saber se é automatica este cadastro para o
minha casa minha vida? quando sei se fui
sorteada, como acompanho estes processos?
Grata pela atenção!
Aparecida F Cuco

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para quem ganha de 0 a R$ 1800,00 é
necessário aguardar sorteio do Programa Minha
Casa Minha Vida, que no momento, não existe
previsão.
Caso ocorra sera divulgado por imprensa e site
da COHAB.
Atenciosamente,

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

21/10/2017

elania marcela de andrade gostaria de mim cadastrar na minha casa minha
marascalchi
vida por favor mim responda

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

21/10/2017

Anônimo

boa noite gostaria de saber como fuciona
inscrição

•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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

22/10/2017

Adriana Pereira Lima

Gostaria de saber qual é o procedimento da fazer
a inscrição da casa popular ou apto. Obrigada

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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
22/10/2017

Anônimo

Cadastro minha cada minha vida

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);

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

23/10/2017

Anônimo

Bom dia, peço a gentileza de fazer fiscalização
nas areas onde casas foram derrubadas e que
aos poucos estao sendo invadidas novamente!
Jd anchieta ja estao comecando afazer pequenos
puxadinhos viela 5 tem, viela emvgetal ja rsta

Outros

tendo algum tipo de invadso
Jd

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.

27/10/2017

Att

23/10/2017

Anônimo

Olá, bom dia!
Tudo bem?

Boa tarde!

Por favor, estou adquirindo um imóvel registrado
na Cohab aqui em Campinas-SP, e gostaria de
saber quais os tramites e documentos

Para podermos passar as informações corretas,
necessitamos que informe o numero do contrato

necessários para transferir o imóvel para o meu
nome.
O imóvel esta quitado e a compra será a vista.
Aguardo retorno.
Obrigado.

Minuta de Escritura

e em nome de quem se encontra, para
encaminharmos os Departamento encarregado.
Att

23/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

23/10/2017

Milena Garcia

Gostaria de saber, se é possivel a compra de um
apartamento da cohab que fica na região
YOLANDA COSTA E SILVA, se é possivel
realizar a compra regularmente, ou seja com a

O Conjunto Yolanda Costa e Silva pertencente a
Cohab fica na cidade de Sumaré, e não
dispomos de nenhum imóvel para venda.
Outros

A Cohab nunca construiu apartamento fora de

permissao da cohab ?

Campinas.

Fico no aguardo.

Estamos a disposição para qualquer

25/10/2017

esclarecimento.
Milena.
Atenciosamente,
Boa tarde!
Para retirar a segunda via do cartão, tem que
24/10/2017

Anônimo

Gostaria de saber qual o procedimento para eu
estar fazendo o meu segundo cartão.

Outros

comparecer na Cohab/CP e pagar uma taxa de
R$ 6,00. Mas se ainda não atualizou tem que

24/10/2017

recadastrar.
Att.
Prezado Sr. Marcelo,

Bom Dia por favor tento tirar segunda via pelo

25/10/2017

Marcelo Giungi

site.
Eo site me da opçao de contrato ou cpf.
pois a segunda opçao precisa cadastrar o
cpf,pois entao poderia por gentileza cadastrar
meu cpf (137653148-89) no aguardo !obrigado

Outros

Constatamos em nosso sistema haver o seu CPF
cadastrado. Portanto, basta digitar o número do
seu contrato 5070438 e após o seu CPF sem
ponto e traço.

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

|Boa tarde!

25/10/2017

Anônimo

Quero vender minha casa mas não tenho
documento da casa ,mas já fiz um cadastro aí faz
alguns anos como faço para ter

Outros

Para podermos passar as informações corretas,
necessitamos que identifique o numero do
contrato e empreendimento para encaminharmos
ao Departamento encarregado.

25/10/2017

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

25/10/2017

MABEL FERREIRA DE
FREITAS BRANDAO

Sou moradora na rua Igarapé, 837 bairro jardim
aeroporto em "área verde", desde 12 de junho de
1997 onde através da Associação dos Moradores

Outros

Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-3119-

do Núcleo do jardim Ouro Verde e Aeroporto,
casa de alvenaria e gostaria de ter informação

9621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado

como consigo por meio da Cohab o registro de
moradia ou regularização nesta área?

da Sede da Cohab Campinas.
Att

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
DESTINATÁRIO:MARCELO G DE OLIVEIRA
Nº. CONTRATO:1750179

DATA
RESPOSTA

Senhor(a)

Não sei o numero do contrato pois o imovel esta
quitado.

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo

Peço informação sobre como proceder para
emissão de escritura do imóvel já quitado
25/10/2017

MARCELO GASQUES DE
OLIVEIRA

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

(minuta)
Minuta de Escritura
No aguardo.

convocação e as cópias dos seguintes
documentos:

Att

Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou

Marcelo Gasques
19-988359566

Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
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

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde.

26/10/2017

Juciane Santana Moreira

Gostaria de saber qual minha situação cadastral
na unidade de vocês, pois fiz um cadastro há
anos atrás e fui atualizar mas não deu certo,
pediram pra eu retornar após alguns meses mas
acabei perdendo o dia, preciso saber se devo
efetuar esta atualização novamente, e o que
preciso levar? Meu interesse é em casas ou

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha

A lista de documentos para atualização esta no
site da COHAB CAMPINAS.

Casa Minha Vida
horas.

Fico no aguardo.

Estamos a disposição.

Juciane Santana

Atenciosamente
Bom tarde

prazo de entrega. Muito obrigada pela atenção e
estou no aguardo.
Por favor teria como agilizar?
Estamos em negociação com a casa, é muito
importante.
Deus abençoe.

06/11/2017

Atendimento de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 16:00

terrenos.

minuta do contrato acima, 0120294, protocolo
2645/2017. Gostaria de informações sobre o
rosemary dos santos
gonçalves

Bom dia,

DATA
RESPOSTA

Seu cadastro está inativo, foi chamada para
atualizar em 2015, não tendo comparecido.

boa noite, demos entrada na solicitação da

26/10/2017

RESPOSTA

Estamos solicitando um prazo de 30 a 60 dias
para enviarmos a minuta.
Minuta de Escritura

tentaremos agilizar o processo de vocês.
Atenciosamente,

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
Informamos que no momento não estamos com
vaga de estágio aberta para arquitetura 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 permanecerá em
nossos arquivos aguardando a abertura de vaga.
A contratação de estagiários pela Cohab

Olá. Gostaria de saber se há vagas de estágio
26/10/2017

para estudantes de Arquitetura e Urbanismo.
José Camilo Carlos Júnior
Muito obrigado. Posso encaminhar currículo para
análise.

Outros

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,

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Você pode fazer sua inscrição de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);Não Aceitamos CNH
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
Bom dia,
27/10/2017

Bruna Meira Vargas

Tenho 18 anos, e queria mais informações sobre
o programa, e o que eu poderia fazer para fazer
o cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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;
•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

27/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

27/10/2017

Anônimo

Boa tarde quando sai o auxílio moradia de
outubro

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 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CIA. DE HABITACAO POPULAR DE CAMPINAS
COHAB CAMPINAS
Ref: Documento de ex-funcionário para fins de
aposentadoria.

Boa tarde Sr. André,

Prezados (as) Senhores (as),

27/10/2017

André Pechtel Galbiati
Abasto

Informamos que o documento solicitado encontrase disponível para retirada em nosso protocolo,

Vimos pelo presente solicitar-lhes a gentileza de
nos fornecerem, para fins de concessão de
aposentadoria, os documentos abaixo
colacionados, os quais rogamos que sejam
enviados a este subscritor com a máxima
urgência.

Outros

sito à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Pq. Itália Campinas, de segunda a sexta feira, no horário
31/10/2017
das 08:00 às 16:30 hs. (Excepcionalmente no dia
03/11, sexta feira, não haverá atendimento
devido ao ponto facultativo).
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

DADOS DO FUNCIONÁRIO:
Funcionário: Olívio Alves
Data de nascimento: 20/05/1954
PIS: 1.038.479.825-7
Período: 04/02/1980 a 09/01/1984
Função: Motorista (pág. 20 da CTPS)

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

27/10/2017

Anônimo

boa tarde!
gostaria de saber como esta o andamento da
regularizaçao fundiaria do nucleo residencial
colina do sol ,na vila formosa.
seria possivel obter esta informaçao?

Regularização
Fundiária

obrigado

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 19-3119-

27/10/2017

9621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att
Bom dia!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,

QUEROO CONSTRUIR A MINHA CASA PELA
28/10/2017

Anônimo

COHAB PRA FAZER UM BOLETO PRA PAGAR
TODO MES COMO FAÇO MORO NUM
BARRACO E TA CHEIO DE CUPIM

Outros

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

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO:

DATA
RESPOSTA

Documentos necessários (originais):

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta). Não podendo ser nota fiscal.

28/10/2017

silvana franco d oliveira

Gostaria de saber para fazer o recadastramento
da minha casa minha vida os dias que posso ir e
até que horário posso fazer?

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);
- RG e CPF ( daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de Trabalho ( do casal e dos dep.
habitacionais); mesmo sem registro
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
- Se for aposentado (trazer os 03 últimos

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Você pode fazer sua inscrição de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.
•CPF (do casal);
Preciso de um lugar para morar pois pago
29/10/2017

Anônimo

aluguel muito caro e não estou tendo mais
condições de bancar a casa pois vou me casar
logo logo então estou precisando urgentemente
desse progama

Programa Minha
Casa Minha Vida

•RG (do casal);Não Aceitamos CNH
•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;
•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;

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOM DIA,

30/10/2017

Luana Roque

QUAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA.

GRATA

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Você pode fazer sua inscrição de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália próximo ao Hospital Mario Gatti. A Inscrição é
GRATÚITA, não sendo necessário trazer cópia
da documentação.
•CPF (do casal);
Bom Dia, como fasso para me cadastrar no
minha csa minha vida?
30/10/2017

Nathalia Machado de
Oliveira

Obrigada
Aguardo retorno.
Ass,
Nathalia Machado de Oliveira

Programa Minha
Casa Minha Vida

•RG (do casal);Não Aceitamos CNH
•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;
•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;

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);Não aceitamos CNH
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Bom dia, gostaria de saber o que preciso levar de
documentos para me inscrever em projetos
30/10/2017 Hallini Aparecida Rotondo.
habitacionais?

•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);

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Vamos solicitar a pasta para verificar o contrato.
bom dia,

30/10/2017

aline lima

Somos do escritorio de advocacia que esta
dando andamento ao inventario do espólio Diego

Cópia de contrato

Cirilo e o cartorio de registro nos solicitou uma
cópia do contrato junto a Cohab, anexo I

Como tem feriado esta semana e só podemos
pedir de segunda e quarta feira, só poderei pedir
na segunda feira.

30/10/2017

Assim que chegar entrarei em contato para virem
retirar.
Att,
Bom dia,

30/10/2017

Lucas da Silva Menezes

Moro de aluguel e gostaria de saber se o
comprovante de imposto de renda serve como

Para se fazer o cadastro de interesse em
moradia é necessário entrar no site da Cohab

comprovante de endereço. Outra duvida seria se
a renda de até R$ 1,800 é liquida ou bruta e se a
renda é divida por moradores da casa?

para para lista de documentos.
Caso seu comprovante de imposto de renda
tenha chego pelo correio ele serve, tem que

Fico no aguardo do retorno.
Obrigado!

Outros

observar a data da postagem.
A Cohab Campinas faz cadastro para qualquer
renda para sorteio, o PMCMV só atende renda
familiar de R$ 1.800,00, a base FGTS.
Estamos a disposição.
Atenciosamente

06/11/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

30/10/2017

rodrigo santos carvalho
gomes

como elaborar uma carta de proprio punho para
solicitar transferencia de divida pois o titular veio
a obito.

Regularização
Fundiária

Você tem que solicitar a transferencia do nome
do falecido para o nome do interessado. Informar
o grau de parentesco, colocar numero do
contrato e informar que houve o falecimento do
titular, datar e assinar.

30/10/2017

Anexar a cópia da Certidão de Óbito.
Att
Boa tarde!

30/10/2017

Anônimo

Por gentileza,gostaria de obter um modelo para
declarar que irei assumir as dividas deixadas pelo
meu pai,referente a casa.

para maiores informações necessitamos que
Outros

identifique o numero do contrato em nome de
quem se encontra,para podermos encaminhar ao
Departamento encarregado.
Att

30/10/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

30/10/2017

NOME

Anônimo

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:

Boa tarde,

•CPF (do casal);
•RG (do casal);

Gostaria de saber o que é necessário para
realizar a inscrição no programa minha casa

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

minha vida.
Posso fazer a inscrição em qualquer momento ou

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

apenas em datas especificas ? se for o caso,
quais são essas datas ?
quais os documentos necessários para realizar a
inscrição ?
quando é o proximo sorteio ? quantas vezes por

Programa Minha
Casa Minha Vida

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

ano acontece o sorteio ?

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

Aguardo retorno,

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

att, Karoline

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);

DATA
RESPOSTA

07/11/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

30/10/2017

NOME

Roberta Aline Iope

SOLICITAÇÃO
Ola, tenho cadastro na cohab, e posteriormente
foi solicitado o recadastramento, fui até vocês e
fiz a carteirinha. Gostaria de saber quando
poderei ter acesso ao imóvel, pois estou
precisando.
Aguardo
Obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

31/10/2017

Anônimo

gostaria de saber sobre inscrição da cohab

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);

07/11/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Lima nº 10, Parque Itália, Campinas/SP, no
período de 31 de outubro de 2017 a 08 de

SOCIAL. ATUALMENTE RESIDO EM BELO
HORIZONTE/MG, PORÉM TENHO BUSCADO
OPORTUNIDADES NO ESTADO DE SÃO

31/10/2017

ANA PAULA FERREIRA

SOCIAL E SENDO ASSIM, QUERO SABER SE
TEM POSSIBILIDADE DE FAZER ESSA
INSCRIÇÃO PELO SITE, OU MANDANDO A
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO
SERVIÇO DE CORREIOS.
FICO NO AGUARDO DA RESPOSTA.
ATENCIOSAMENTE, ANA PAULA.

Prezada Senhora Ana Paula Ferreira

DATA
RESPOSTA

Em conformidade com o item 5.1 do Processo
Seletivo: As inscrições serão recebidas
exclusivamente na sede da Companhia de
Habitação Popular de Campinas COHAB/Campinas, situada na Av. Pref. Faria

PREZADOS, VI QUE VOCÊS ESTÃO COM
PROCESSO SELETIVO PARA ASSISTENTE

PAULO. GOSTARIA DE PARTICIPAR DO
PROCESSO SELETIVO PARA ASSISTENTE

RESPOSTA

novembro 2017, no horário das 08h00min às
16h30min, (com exceção do sábado, domingo e
feriados).
Outros

Ainda em Conformidade com o item 5.4 do
referido Processo Seletivo- Serão aceitas
inscrições realizadas através de Procuração,
desde que outorgada em instrumento público e
com poderes específicos.
Ainda como exigência do item 5.5 do atual
Processo, deverão ser apresentados no ato da
inscrição os documentos originais e cópias
legíveis.
Assim, não é possível a realização de inscrição
através de site ou o envio dos documentos
através dos serviços de correio.

01/11/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá boa tarde!...

31/10/2017

Jéssica Natashe Alonso

Minha possui um imóvel da cohab mas o mesmo
se encontra em debito de negociação,e gostaria
de sabe como vocês poderia estar nus ajudando
a colocar em dia as pendências pois ela é
portadora de diabete,pressão alta,problmas nos
ossos,labirititi e um outras, (faz tratamento com o
governo por te contraído um doença consertada
grave),ela é pensionistas e na tentativa de por
em ordem acabou atraindo mais dívida,espero
um retorno para que posamos ajuda lá da melhor
maneira.
Agradeço desde de já.
Ass:Jéssica Natashe Alonso (filha)

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

À Senhora Edilaine da Silva,

Prezados, boa tarde!
Gostaria de saber se a minuta do contrato supra

31/10/2017

Edilaine da Silva

já está disponível para retirada.
Se sim ou se não, gostaria de receber o check
list dos procedimentos a serem adotados para tal Minuta de Escritura
finalidade.
Aguardo o vosso retorno.
Atenciosamente,
Edilaine da Silva (filha do Sr. Nilson)

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 01/11/2017, foi
agendado seu comparecimento nesta Cohab
Campinas para o dia 17/11/2017 às 16hs,
visando esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.
01/11/2017
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.
Atenciosamente,

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
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);

31/10/2017

Michele Fatima Silva

Gostaria de saber como faço para me inscrever
para participar do sorteio?

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);

07/11/2017

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2017 TOTAL: 95
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

31/10/2017

Anônimo

boa tarde
minha mãe fez o cadastro na cohab em
fev/2017,gostaria de saber se até o momento
houve algum sorteio que ela pode participar?
obrigada!

Este ano não vai ter sorteio.
Outros

Assim que tiver todas as pessoas aptas serão
comunicadas.
Att,

Estou me escrevendo no minha casa minha vida
porque eu morava de aluguel em um Comodo no
Columbia aqui no campo belo ,,tive que sair e vir
morar em um lugar mais caro ,no Singer (2)o
dono do outro barraco também foi embora
,,,quadra seis na viela barraco 22 que foi
31/10/2017

jorge Francisco do
nascimento

derrubado ,a três meses atrás ,agora preciso de
uma moradia legal , por isto que me escrever
,ganho 1100.00 por mês trabalhando com
reciclagem do toni no jardim capivari,,,ajudante
,autonomo espero retorno da vossa senhoria ,se
tiver assistente social,comparecerei ,para me
auxiliar ,OBRIGADO senhores atendentes cohab
campinas,,,

Programa Minha
Casa Minha Vida

01/11/2017

