cohab

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

MÊS:FEVEREIRO/2018 TOTAL: 73
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Ao Senhor Matheus Vicente Baldino (André
Baldino - filho),

DATA
RESPOSTA

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 05/02/2018,
ficou esclarecido que o adquirente Senhor
Matheus Vicente Baldino já tem ciência a respeito
Bom Dia !
Venho por meio desta requerer a Minuta de
Escritura da casa pela qual já está quitada, pois
01/02/2018

Matheus Vicente Baldino

tenho interesse em vender o imóvel.
Preciso saber do procedimento que devo tomar.
Aguardo ansioso por um retorno.

do saldo devedor residual de responsabilidade do
Tesouro Nacional e que por este motivo a Minuta
de Escritura do contrato não está liberada. Está
ciente também de que existe uma Ação Civil
Pública a respeito deste assunto na Justiça
Minuta de Escritura Federal de Americana (Ministério Público Federal
de Piracicaba) abrangendo os imóveis do
Conjunto Habitacional Antônio Zanaga.

Att.
Colocamo-nos à disposição para outros
Matheus Vicente Baldino

eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

05/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

01/02/2018

Anônimo

É possivel saber a situação de um imovel sem
ser o proprietàrio ? Casa em Cosmòpolis

01/02/2018 dayane rodrigues dos santos CADASTRO PARA MINHA CASA MINHA VIDA

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não, só podemos passar qualquer situação de
um imóvel na presença so proprietário.
Att,
Boa tarde, Dayane
Entre no site da COHAB, clique em Cadastros
Habitacionais, pegue a lista de doctos.
Compareça à COHAB, DE SEG À SEXTA, DAS
8h às 16h.
Av. Pref Faria Lima, 10 Pq Italia
Atenciosamente.

05/02/2018

08/02/2018

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:

01/02/2018 IZAEL RAIMUNDO JUNIOR

cADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

05/02/2018

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:

02/02/2018

Rosivan Vitor da Silva

Bom dia, sou deficiente físico, estou
desempregado,tenho esposa também
desempregada e uma filha de 5 meses, estamos
separados por não ter condições de pagar
aluguel. Mesmo desempregado posso fazer uma
inscrição na Cohab? Oque preciso?. Quais
documentos para esta fazendo o cadastro? Muito
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);

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!
Vamos solicitar a pasta que não se encontra na
Cohab/CP e sim numa empresa tercerizada, para

02/02/2018

ALEXANDRE BISPO DOS
SANTOS

Bom dia Prezado responsável, gostaria
encarecidamente de adquirir o meu termo de
quitação, como devo proceder? Quanto tempo
demora?
Muito obrigado desde já.
Alexandre Bispo dos Santos - 19 99679-1655

verificar senão tem o termo na pasta.
Termo de Quitação

Se tiver, é só vir retirar, nas senão tiver tem que
pagar uma taxa de R$ 19,00 para providenciar o
termo de quitação.

05/02/2018

Mas assim que chegar a pasta entraremos em
contato e passaremos a situação.
Att,
Bom dia
EM 2016 FIZ A TROCA DE UMA CASA NA
COHAB PARA O DIC IV ONDE MORO HOJE,
02/02/2018

CLAUDIA LANE DE LIMA
NEVES

ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBI A
DOCUMENTAÇÃO REF A CASA DA COHAB E
ESSA TROCA QUE FOI REALIZADA.
PRECISO DA CO´PIA DO CONTRATO.

Vamos solicitar a pasta que não se encontra na
sede da Cohab/Campinas para verificar as
Cópia de contrato

informações solicitadas.
Tão logo a pasta chegar na sede entraremos em
contato para passar as informações.
Att,

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
A/C Ana Cristina

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Obrigada por responder solicitação 000100/2018
a respeito de inscriçao pela Internet, o que não é
possível, certo?

04/02/2018

Denise da Silva Cunha

Eu moro em bairro rural de Jundiai, você
conhece?É uma cidade bonita. Sei que você(ou
senhora)não tem nada a ver com isso, acontece
que, além de vários motivos, não nasci aqui na
cidade, não estou conseguindo um imóvel para
minhas condições, estou me sentindo meio "de
fora".
Meu pai trabalhou em Campinas, até queria
morar aí, mas não deu certo, depois ele faleceu
aqui na cidade onde nasceu.
Se pudesse me inscrever pela Internet, não
precisaria ir até aí
que é um pouco distante, e sem ter certeza
alguma de conseguir comprar algum imóvel.
Mesmo assim, obrigada.
Denise

Bom dia Denise,

Programa Minha
Casa Minha Vida

As inscrições da Cohab/Campinas são para
pessoas que moram em Campinas, há mais de 2
anos, pois tem que comprovar a moradia com
correspondência em nome da pessoa
interessada do cadastro.
Moradores de cidades de fora, devem procurar a
prefeitura de sua cidade para verificar sobre
programas habitacionais e sobre como fazer
inscrição pela Internet.
Att,

05/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia,

DATA
RESPOSTA

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

Concurso Público 01/2016

04/02/2018

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber quanto ocorrera as
convocações do Concurso Público 01/2016.Já
esta quase acabando o prazo de 2
anos,estipulado porlei para convocação.
obrigado.

Outros

de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP
- por igual período."
Também está previsto no item 11.01 que: "a
convocação para admissão obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação final, não
gerando ao candidato aprovado o direito à
admissão. Os classificados no presente
Concurso Público somente serão convocados por
ato discricionário vinculado à conveniência e
oportunidade por parte da Administração
Pública."
Informamos que até o momento, foram feitas as
convocações dos primeiros colocados de alguns
empregos (como por exemplo, advogado júnior,
analista programador júnior e arquiteto júnior) que
estão divulgados na internet na área de
convocações no site da Cohab
(http://www.cohabcp.com.br/concursop/refinal012
016.html).
Até o momento não temos previsão de novas

06/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
bom dia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Tenho interesse em comprar o imovel acima mas
tenho duvidas:

05/02/2018

Reinaldo Mendonça

favor informar os custos...

Para maiores informações sobre o contrato
citado, é necessário comparecer na
Cohab/Campinas juntamente com o proprietário,
pois pela lei da Transparência, não podemos
solicitar informações de situações financeiras
para terceiros.

at

Att,

o imovel esta quitado?
Para pegar a minuta de quitação qual
procedimento, caso quitado.

bom dia quero ter informações se tem algum
Anônimo

empreendimento em andamento ou progeto e se
tem previsão

Bom dia, queria saber como faço para participar
de sorteios, pois estou cadastrada ai desde 2015
05/02/2018

Thais Regina de melo

e nunca obtive nenhum retorno. Atualmente moro
de aluguel aqui no matão divisa com
campinas/sumaré.

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Minuta de Escritura

Reinaldo Mendonça

05/02/2018

RESPOSTA

05/02/2018

Bom dia,
Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos previsão de sorteio no momento.

05/02/2018

Atenciosamente.
Boa tarde, Thais
Nesse periodo em que você fez seu cadastro até
o momento, não houve sorteio.
Porém o cadastro de moradia feito na Cohab
Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas, beneficia apenas os interessados que
moram aqui no municipio.
No caso você não mora mais em Campinas,
portanto não tem direito de participar de um
proximo sorteio futuro.
Atenciosamente.

05/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Roque Selles (Aparecido Antônio
Selles - filho),
Conforme entendimentos verbais mantidos com o

05/02/2018

Aparecido Antonio Selles

IMOVEL
RUA MANOEL ALFREDO RAMOS 114
BAIRRO VILA BANVEIRANTES
CIDADE ITU SP
NOME Roque Selles

Minuta de Escritura

funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 05/02/2018,
ficou esclarecido que o adquirente Senhor Roque
Selles já tem ciência a respeito do saldo devedor
residual de responsabilidade do Tesouro
Nacional e que por este motivo a Minuta de
Escritura do contrato não está liberada. Está
ciente também de que existe uma Ação Civil
Pública a respeito deste assunto no Ministério
Público Federal de Sorocaba abrangendo os
imóveis do Conjunto Habitacional Bandeirantes.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

05/02/2018

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:

Prezado, me chamo Michele e vou fazer 28 anos,

05/02/2018

Michele da Silva Pereira

moro de favor na casa da minha sogra, sou
casada em regime de união estável com filho
dela por 9 anos. Infelizmente ainda nao
conseguimos comprar a nossa casa, haja visto o
valor da entrada que os bancos pedem que é mto
alto para atual padrão de vida que temos
atualmente. Gostaria de saber se tem algum
lugar que eu possa fazer cadastro em campinas
para conseguir moradia própria? com
pagamentos facilitados e baixos? mto obrigada

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);

05/02/2018

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:

05/02/2018

Anônimo

Como fazer a inscrição?

Outros

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

15/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Vicente dos Santos (Gilberto dos
Santos – Filho),
Conforme entendimentos verbais mantidos com o

06/02/2018

Gilberto dos Santos

Desejo saber como faço para obter a minuta da
escritura da casa de meu falecido pai Vicente dos
Santos. Posso recebe-la em minha casa através Minuta de Escritura
dos correios ou devo comparecer a Cohab para
faze-lo pessoalmente?

funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 08/02/2018, foi
agendado seu comparecimento nesta Cohab
Campinas para o dia 26/01/2018 às 11hs,
visando esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.

08/02/2018

Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,
Bom dia!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação - FUNDAP,

Bom Dia!
06/02/2018

Anônimo

Gostaria de saber quando começa as inscrições
para reforma de telhado, como funciona, é
sorteio

Outros

assim, solicitamos que o mesmo entre em
contato com aquela Secretaria através do
telefone 19-3119-9615 ou pessoalmente no
endereço localizado na Rua São Carlos, nº 677 Vila Industrial, ao lado da Sede da Cohab
Campinas.
Att,

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

06/02/2018

Anônimo

Boa Tarde, vocês sabem dizer mais ou menos

Programa Minha

No momento não temos previsão de quando

quando haverá um novo sorteio?

Casa Minha Vida

haverá sorteio habitacional.

08/02/2018

Atenciosamente.
Bom dia!
Estou tentando realizar a atualização do cadastro
no site, conforme informado através do telefone
por vocês no entanto ao digitar o CPF aparece
um erro ao enviar as informações.

Erro: "Deprecated: mysql_connect(): The mysql
extension is deprecated and will be removed in
the future: use mysqli or PDO instead in
07/02/2018

Geysi Santana da Silva

/home/cohabcp/public_html/sphp/includes/connlo
cal.php on line 3
Warning: mysql_connect(): Connection refused in
/home/cohabcp/public_html/sphp/includes/connlo
cal.php on line 3
Não foi possível conectar ao Banco de dados."
Por gentileza, me informe como proceder.
Att.
Geysi Santana

Outros

Boa tarde Geysi, este erro deve ter ocorrido
devido a alguma instabilidade momentânea no
site, favor tentar novamente. Qualquer dúvida
entrar em contato com a Coordenadoria de
Comercialização, fone: 3119-9563.

08/02/2018

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:

07/02/2018

Juliana Ayres de Oliveira

Bom dia!
Gostaria de saber se estão fazendo inscrição
para o minha casa minha vida, se estiver quais
documentos precisa e gostaria de saber se

Programa Minha
Casa Minha Vida

qualquer pessoa pode fazer a inscrição.

•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

15/02/2018

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

07/02/2018

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber desses
empreendimentos que está sendo oferiado no
sait da cohab pra quem já tem o cadastro no cim
mais infelizmente com a renda de 2,400 eu fiu
escluida do sorteio e também não posso fazer
esse financiamento porque a renda agora é baixa
de mais aí complica a nossa vida tenha uma boa
tarde

averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Boa tarde,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça à COHAB com seus doctos para
fazer uma atualização de seu cadastro e receber
mais informações sobre imóveis de nosso depto
comercial.
Atenciosamente.

08/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Sueli

07/02/2018

sueli bastoni

gostaria informaçoes sobre sorteios cartao cim

Programa Minha

No momento não temos previsão de sorteio

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

habitacional.

08/02/2018

Atenciosamente
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

08/02/2018

Anônimo

Boa tarde! Quando começa inscrição para
moradia?

Programa Minha
Casa Minha Vida

no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

15/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Amanda
Boa tarde, fiz inscrição ano passado e gostaria
08/02/2018 Amanda Cardoso Rodrigues de saber, se tem algum sorteio previsto esse
ano,desde já obrigada(a)

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos previsão de sorteio,
continue acompanhando as noticias em nosso
site.

15/02/2018

Atenciosamente.
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

09/02/2018

Fernanda de Almeida
Nogueira

Inscrições abrem quando?

Programa Minha
Casa Minha Vida

no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

15/02/2018

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:

12/02/2018 valeria rodrigues magalhães

Solicito participação no minha casa minha vida
pois moro de favor, tenho dois filhos e estou
desempregada.

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);

15/02/2018

DATA

13/02/2018

NOME

Nelson Carlos Pinto

SOLICITAÇÃO

bom dia
tenho muitos atrasos nas correspondência em
meu endereço voces podem enviar os meus
boletos para meu e-mail
nelsoncarlospinto22@yahoo.com.br
fico no aguardo pois vence dia 15/02/18
grato:

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde Sr Nelson.
Os boletos podem ser solicitados por email,porem não temos um cadastro para o envio
automático.
A emissão de boletos esta disponível em nosso
site www.cohabcp.com.br. Clicar em 2ª via de
boleto, entrar com numero do contrato, 3000098,
o CPF do titular. Clicar entrar, e após conferir
nome e endereço, clicar em prestações em
aberto. Selecionar o mês que será pago e
imprimir o boleto.
Estamos a disposição para informações
complementares através dos telefones 31199577, 3119-9578, 3119-9579

DATA
RESPOSTA

21/02/2018

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:

13/02/2018

Daniela de Campos

Gostaria de atualizar meu cadastro que venceu
em 14 de agosto de 2017. Como devo proceder?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!
Para podermos providenciar a cópia da planta do
14/02/2018

Marcela

Como faço para solicitar a planta de um
apartamento localizado no Carmem Miranda dic ?

Outros

Condomínio, é necessário comparecer na sede
da Cohab-Campinas, Av. Pref. Faria Lima, nº 10,
dar entrada no protocolo do pedido e pagar a
taxa de R$ 19,00 + a cópia da planta.

20/02/2018

ATT,
Bom dia,

14/02/2018

Anônimo

asd

Outros

Solicitamos maiores informações a respeito da
sua solicitação para encaminharmos ao
Departamento encarregado.

20/02/2018

Att,
Bom dia,
Em dezembro encerramos o Projeto Piloto do
Programa Reforma que atendeu 20 casas dos
Núcleos Residenciais Jossiara e Bairro da
Conquista.

14/02/2018

Anônimo

Gostaria de saber se já tem uma posição sobre o
cartão reforma.

Outros

A Secretaria de habitação está agora em fase de
avaliação dp programa para definir os núcleos
residenciais que comporão o programa a ser
lançado em 2018.
Em breve divulgaremos os núcleos que serão
beneficiados, bem como os critérios de
credenciamento ao programa.
Att,

20/02/2018

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:

KATHELYN CRISTINA DE
14/02/2018
ARAUJO FILICIANO

TENHO 2 FILHAS MORO DE ALUGUEL MEU
MARIDO ESTA DESEMPREGADO, PRECISO
DE UMA CASA PARA MORAR

Programa Minha
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•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);

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Boa tarde.
A Regularização Fundiária do Pq. Universitário

14/02/2018

Edson Fernando da
Conceição

Gostaria de obter informações sobre a
regularização fundiária, se o endereço acima
descrito está dentro do programa de vocês.
Desde já, meus agradecimento.

está sob a responsabilidade da Secretaria de
Habitação - SEHAB.
Telefone 31199633.
Favor entrar em contato com a SEHAB para mais
informações.

Edson Fernando

Atenciosamente

Regularização
Fundiária

27/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

15/02/2018

Ana Paula Ferreira dos
Santos Rodrigues

Preciso fazer atualização do meu cadastro cim

Outros

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

20/02/2018

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

16/02/2018

tago Luís poscidonio

Bom dia tudo bem queria saber não saiu nada
casa ou ap ou terreno para mim preciso muito de
uma casa para mora onde estou molha aqui
dentro quando chove por favor faz muito muito
tempo que estou na fila me ajudar Deus abençoe
muito

Bom dia, Tiago
Outros

Compareça à COHAB para atualizar seu
cadastro.
Atenciosamente.

21/02/2018

DATA

16/02/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Olá
Gostaria de saber quando vai ter sorteio de casa
?
Faz um ano que fiz a inscrição mas não vi
nenhum anúncio de sorteio pelo site

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
Outros

No momento não há previsão de sorteio
habitacional.

21/02/2018

Atenciosamente.
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

17/02/2018 Jesiel lima de assis campos

Solicitacao de moradia

Programa Minha
Casa Minha Vida

no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Neste caso, o imóvel já esta liberado
para fazer a minuta de escritura. Deverá

DATA
RESPOSTA

providenciar a documentação e solicitar o
documento que tem prazo de 30 a 60 dias para
ficar pronta. Este documento também será usado
para providenciar a Escritura de Compra e Venda
no cartório de notas.

19/02/2018

Waldomiro Almeida Reis
Neto

Olá,bom dia!
Necessito de um comprovante de quitação para
comprovar moradia, gostaria de saber quais
procedimentos para obter o mesmo.

Outros

DESTINATÁRIO:ELISABETE MARIA DA SILVA
Nº. CONTRATO:1830369
Senhor(a)
Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº
10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta
convocação e as cópias dos seguintes
documentos:
Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
Carteira de Identidade do casal
CPF – Cadastro de pessoa física do casal

21/02/2018

DATA

19/02/2018

NOME

Fernanda Regina Pereira

SOLICITAÇÃO

Boa tarde hj estive em uma sub prefeitura pra
atualizar meu cadastro mas deu um erro em
sistema.
Agora já atualizei tenho minha inscrição a 9 anos
e gostaria de cadastra no programa minha casa
minha vida. Sou separada, tenho uma filha e
atualmente estou desempregada só com o
dinheiro da pensão.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Gostaria de participar de todos a demanda
Gostar

Solicitamos o obséquio de verificar, se estas
terras em Adamantina/SP pertencem ao agente
financeiro Cohab-São Paulo, uma vez que a
Cohab Campinas não possui empreendimento
neste município.

20/02/2018

Att,

Bom dia,
Compareça a COHAB Campinas, Av Pref Faria
19/02/2018

Anônimo

Queria saber sobre casa para comprar

Programa Minha
Casa Minha Vida

Lima, 10, segunda à sexta, das 8h às 16h.
Atenciosamente

21/02/2018

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:

19/02/2018

eloá cardozo augusto

OI, GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA
REALIZAR O CADASTRO NO MINHA CASA
MINHA VIDA / COHAB; NO MOMENTO, EU
SOU ESTUDANTE / ESTAGIÁRIA COM RENDA
DE R$ 1.300,00. SOU SOLTEIRA E MORO EM
CAMPINAS DESDE 2014 TENDO COMO
COMPROVAR O ENDEREÇO E ESSA RENDA
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);

20/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

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

20/02/2018

ANTONIA ANDRELINO

GOSTARIA DE SABER, SE TENHO QUE
RENOVAR MEU CADASTRO DA COHAB. QUE
VENCEU MEU CARTÃO CIM. SUA VALIDADE:
01| 06|2017. SE PRA RENOVAR PRECISA
LEVA OS MESMO DOCUMENTOS QUE LEVEI
NO CADASTROS, ANTERIOR. DE JÁ
AGRADEÇO. ESPERO RETORNO. BOA
TARDE!

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

20/02/2018

Anônimo

Boa tarde, como faço para me cadastrar ?

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);

22/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia tb? Tem várias pessoas que fora o
contemplados com Apartamento da Coabh, e
eagai locando e vendendo os Apartamentos..Nao
21/02/2018

Anônimo

acho justo pq estou ah anos aguardando pois
preciso e nao fui sorteada,agora essas pessoas q
nao precisam ficam alugando e vendendo..No co

Programa Minha
Casa Minha Vida

dominio Abaete 10 morafora Renata Juliane ligou
seu Apartamentono bloco 3 Ap 33...nada justo

21/02/2018

Anônimo

Favor verificar Apartamento bloco 3 Ap 33 do
condominio Abaeté 10 bairro São Diego..
A proprietária está ligando dando que não é
autorizado neh,se a pessoa estivesse precisando
da moradia nao estaria ligando concordam?
Renata Juliani

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde,

21/02/2018

Anônimo

Gostaria de saber documentos necessários para
solicitar a minuta de escritura de um imóvel.

Para podermos passar as informações corretas e
direcionarmos ao departamento encarregado,
Minuta de Escritura
necessitamos que identifique o número do
contrato e em nome de quem se encontra.

21/02/2018

Att,
Bom dia, Sueli

21/02/2018

sueli bastoni

daniele obrigada pelo email.dani gostaria de
sujerir uma vila para idosos o mais rapido
possivel.tem juntamento. obrigada

O Programa Minha Casa Minha Vida, tem
como regra destinar uma porcentagem de cada
Outros

empreendimento habitacional construido no
município, para idosos e deficientes.
Mas vou encaminhar sua sugestão para
futura análise, ok?
Atenciosamente.

22/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

21/02/2018

Anônimo

Oi boa tarde, gostaria de saber qual valor da
planta a ser retirada e o que é preciso?

Solicitamos que identifique de qual
Outros

empreendimento necessita a planta, para
podermos passar as informações corretas.

21/02/2018

Att,
Boa tarde,

21/02/2018

Anônimo

Boa Tarde
Preciso imprimir um boleto para pagamento
mais esta informando que os dados nao esta
cadastrado no sistema
e agora como eu faco

Outros

Para podermos direcionar ao departamento
encarregado, solicitamos que identifique o
número do contrato e em nome de quem se
encontra.

21/02/2018

Att,
À Senhora Maria Isabel de Oliveira (Marina –
amiga),
Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 21/02/2018, foi
agendado seu comparecimento nesta Cohab
Campinas para o dia 06/03/2018 às 14hs,

21/02/2018

TEREZINHA DE FATIMA
TOLOTO DE OLIVEIRA

SOLICITO TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL
DESCRITO NO CONTRATO DE N 92.232.

Termo de Quitação

visando esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

21/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

SOLICITO PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO
IMÓVEL URBANO DESIGNADO PELO APTO N
13, 1 ANDAR, BLOCO D, COND.FORTALEZA,
21/02/2018

TEREZINHA DE FATIMA
TOLOTO DE OLIVEIRA

CONJUNTO HABITACIONAL DR.ANTONIO
MENDONÇA DE BARROS, SITUADO A RUA
NOVE, N 130, QUADRA EE, CAMPINAS/SP,
CONFORME CONTRATO N 92.232.
OBRIGADA
AGUARDO BREVE RESPOSTA.

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:

21/02/2018

Jailton Joaquim Filho

Olá!eu gostaria de saber quais documentos
necessários para fazer o cadastro no Minha casa
minha vida ,eu tenho cadastro em cadastro em

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);

22/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
bom tenho cadastro na cohab a muitos anos
mais nao atualizei meus dados gostaria gostaria
andrea cristina lombardoso
de saber se perdi ou e so eu ir na cohab e
22/02/2018
dos santos
atualisar os dados novamente e qual os
documentos que tenho que levar tenho uma
pessoa deficiente em casa obrigado

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

Outros

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

22/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Valdemar Vicente dos Santos,
Tendo em vista que tentamos contato telefônico

22/02/2018

Miryam da Silva

Gostaria do termo de quitação para dar entrada
na escritura.

Termo de Quitação

através do nº (19) 99236-7908 informado através
deste canal, porém sem efeito, verificamos em
nossos registros que foi enviado Ofício de
Esclarecimentos para o endereço do imóvel em
21/09/2016. Para mais esclarecimentos,
necessário se faz informar o número de telefone
válido ou ainda entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar
com Vicente ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

22/02/2018

Atenciosamente,

Boa tarde,
O comprovante de endereço antigo (de no

Boa tarde.

22/02/2018

Anônimo

Na documentação pede um documento de no
minimo 2 anos, e tá como item "nota fiscal" com
"nome" "data" e "endereço", isso seria a compra
de algum produto com a nota fiscal??
Por exemplo um guarda-roupa.

mínimo 2 anos atrás), pode ser uma nota fiscal,
desde que conste seu nome completo, data,
Outros

endereço completo no município de Campinas.
Podendo ser qualquer nota fiscal de qualquer
produto, móveis, eletrodomésticos, material

22/02/2018

construção e etc...
Atenciosamente.
Boa tarde!

23/02/2018

Suelen de Jesus Silva
Brandão

Preciso atualizar meu cadastro, posso fazer isso
pela Internet ou tem que ser pessoalmente?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Só pessoalmente.
Att,

23/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

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

23/02/2018

cleuza Pereira coimbra

Não possui nenhum imóvel em meu nome

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);

27/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde,
boa tarde queria saber se tenho direito da
isenção do itbi, lei complementar 180 1° outubro
23/02/2018

ana cristina

2017 inciso 7 8° artigo da lei 12391/2005 vou
quitar o apto no dia 12/03 na caixa e fui
informada dessa lei como faço pra fazer valer
meus direitos. obrigada meu plano é o par plano
de arrendamento

O PAR é um Programa Federal gerido pela Caixa
Econômica, a COHAB não tem mais acesso às
Outros

informações contratuais. Sugerimos que procure
uma agência Caixa (preferencialmente a da
Francisco Glicério), para que sua dúvida seja
esclarecida.
Atenciosamente,

28/02/2018

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:

25/02/2018

Anônimo

Quero me cadastrar em minha casa minha vida
para ganhar uma casa da cohab como posso
fazer isso??

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

27/02/2018

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Bom dia, Fabiana

26/02/2018

fabiana de souza piveta

eu solicito informações de empreendimento da
cohab e a data do sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos data prevista para
sorteio habitacional, continue acompanhando as
notícias atualizadas em nosso site.
Atenciosamente.

27/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Claudia

26/02/2018

Claudia Regina Rufino

Bom dia.
Meu nome é Cláudia.
Gostaria de saber como está a liberação das

No momento não temos previsão de sorteio
Outros

casas para quem fez inscrições 2009?
Meus dados estão corretos.

26/02/2018

Anônimo

gostaria informar que no jd Itaguaçu ll tem uma
mata bem la no fundo fim da rua Jose lemes vai
ser loteada pelo mesmo cara que loteou a praça
no ano passado e a coab derrubou o nome dele e
lus Carlos santos na ocasião ele foi detido mas
liberado.
la nessa floresta tem arvore de 70 anos e
animais silvestre como macaco raposa onça
jacatirica tucano gamba papagaios varias especie
de passarinho ele esta derrubando a floresta para
fazer terreno de invasão para comercializar agora
com um eis presidiário pelo apelido de animal
aterrissando a populaça de bem para não
denunciar eles
e também começou a construir onde foi
derrubado
a mata eles esta colocando fogo e derrubando as
arvores usando motor serra com abafador de
ruido

habitacional, continue acompanhando as notícias
atualizadas pelo nosso site.

27/02/2018

Atenciosamente.

Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
Outros

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

27/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

DATA
RESPOSTA

O primeiro passo é fazer um cadastro de

26/02/2018

Anônimo

Boa tarde, gostaria de financiar um imóvel, mas
sou militar, é possível eu conseguir financiar um
imóvel ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

interesse em moradia (CIM) aqui na sede da
COHAB Campinas.
Em nosso site no item "Cadastros Habitacionais",
você terá acesso aos doctos necessários
exigidos (originais).
Compareça à COHAB de seg à sexta, das 8h às
16hs, no ato do cadastramento você será
orientado a respeito de financiamentos de
imóveis.
Atenciosamente.

28/02/2018

Olá Bom dia.
Preciso da seguinte informação , meu sogro
faleceu e minha sogra resolveu acertar a
documentação do terreno qual eles compraram.
Boa tarde!
Eles tinham união estável, hoje dependente da

27/02/2018

Anônimo

pensão que comprova união por mais de trinta
anos.
Pergunto : para emitir a minuta para o registro do
imóvel , quais são os documentos , pois o terreno
se encontra quitado e ela não sabe explicar como
se faz para retirar a minuta.
Poderia me ajudar neste assunto ?
Alem da taxa ,o que mais precisa ?/

Minuta de Escritura

Para maiores informações e podermos passar as
informações corretas, necessitamos que informe
o numero do contrato, em nome de quem está e
os dados para entrarem em contato.
Att,

27/02/2018

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:

27/02/2018 Danielle Gonçalves Martins

Boa tarde, tenho interesse em me inscrever em
proframas habitacionais em Campinas, qual é o
caminho a ser feito por mim para participar
desses programas e quais os documentos para
eu levar para vocês.

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);

27/02/2018

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:

27/02/2018

Anônimo

Boa tarde,
Queria saber quais documentos eu preciso pra
fazer a inscrição.

Outros

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

27/02/2018

Jailton Joaquim Filho

Olá eu gostaria de me cadastrar no programa
minha casa minha vida qual procedimento

Programa Minha
Casa Minha Vida

averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

27/02/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
Compareça à COHAB seg à sexta, das 8h às
16h, e faça seu cadastro de interesse em imóvel.

28/02/2018

Anônimo

Quero saber se a COHAB faz venda de imovel

Programa Minha
Casa Minha Vida

e realmente não consta seu nome no sistema.
Compareça à COHAB de seg à sexta, das 8h às

Gostaria de saber o porque vou em consultar a
inscrição na cohab,e fala que meu cpf não está
28/02/2018

Deuslis Araújo Reis

02/03/2018

Bom dia, Deuslis
Consultei o sistema de cadastro usando seu cpf

Boa tarde!

cadastrado,já que fiz a inscrição no programa
minha casa minha vida?
Quero saber também quando vai ser liberado os

A lista de doctos exigidos está em nosso site no
campo "Cadastros Habitacionais".
Com respeito aos imóveis, tipos de
financiamentos, faixas de renda e informações
sobre futuro sorteio habitacional, suas dúvidas
serão sanadas pessoalmente pelo funcionário
que fará seu cadastramento.
Atenciosamente.

Programa Minha
Casa Minha Vida

lotes para ser financiado?
Desde ja agradeço a atenção...

16h, com os doctos exigidos no site e faça seu
cadastramento.
Com respeito aos lotes urbanizados ainda não
temos previsão de início dos financiamentos, será
publicado em nosso site quando houver

02/03/2018

disponibilidade.
Atenciosamente.
Bom dia.

28/02/2018

Anônimo

Está a vendo sorteios ou algo do tipo em
Campinas ? Vi uma placa no bairro SAN Martins,
Parque cidade Campinas e não intendi ? Irá ter
sorteio por lá ?

Outros

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

01/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Att. Juliane - Depto RH
Conforme conversamos está tarde por telefone,
estou em processo de aposentadoria.
Seguem abaixo as informações necessárias,
assim espero conseguir os documentos que
preciso para compor o processo de
aposentadoria.

28/02/2018

jocimary bento ramalho

Jocimary Bento Ramalho
R.G 9.594.065-0
C.P.F 059.249.668-60
Temporário- Maio/1996 por três meses pela
agência Partime Serviços Tempórarios SP Ldta.

Outros

Desde já agradeço e me desculpo pelo
transtorno.
Att
Jocimary Ramalho
(19) 99397-7633
Olá Bom dia
Gostaria de saber se tem alguma informação
28/02/2018

28/02/2018

Thiago

ALESSANDRA CRISTINA
CIMADON

sobre a regularização da vila Brandina minha
residência e umas das que está pra sair ,
gostaria de saber se tem alguma informação
sobre esse processo !
OI TINHA QUE TER ATUALIZADO MEU
CADASTRO NOANO PASSADO MAS NAO FUI
EU PERDI MINHA INSCRICAO OU NAO EU
TENHO QUE STAR INDO TODO ANO PRA
REFAZER O CADASTRO OBRIGADA

Regularização
Fundiária

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

