COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO
MÊS:Março/2018 TOTAL: 58
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA VENHO POR MEIO DESSE MAIL A
FAZER UMA SOLICITAÇÃO PORQUE NOS
MORADORES DO JARDIM SANTA CRUZ
ESTAMOS TENDO PROBLEMA NO NÚCLEO

Boa tarde!

SANTA RITA DE CASSIA SE TRATA DE UM
MORADOR VEM FAZENDO DA VIELA DE

Informamos que o assunto é de competência da

MECÂNICA VINDO A PREJUDICAR ENTRADA

Secretaria Municipal de Habitação, assim,

DE AMBULÂNCIA OU ATE MESMO RESGATE
01/03/2018

Anônimo

FICA LOCALIZADO RUA BENEDITO PEDROSO

solicitamos que o mesmo entre em contato com
Outros

aquela Secretaria através do telefone 19-3119-

FILHO PROMIXO AO NUMERO 10 ANTIGA

9621 ou pessoalmente no endereço localizado na

VIELA 09 NOS MORADORES CONVERSAMOS

Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado

COM ESSA PESSOA QUE TEM POR APELIDO

da Sede da Cohab Campinas.

INDIAO NOME MARCELO SEGUNDO ELE NÃO
TEM AONDE COLOCAR OS CARROS JA TEM
CARROS A MAIS DE 1 ANO TEM VEZES QUE
CHEGA A 10 CARROS PEÇO A
COLABORAÇÃO DE VOCÊS OBRIGADA

Att

02/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
01/03/2018

vanda aparecida correia

quero negociar minha divida junto ha cohab como

Regularização

Itobi/SP, a Cohab Campinas não possui

posso fazer esse acordo

Fundiária

empreendimento . A título de informação, o

06/03/2018

telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Att
Bom Dia Anderson,

01/03/2018

Anderson do Nascimento
Alves

Boa tarde, Gostaria de saber como estaria o

O cadastramento do Núcleo foi concluído e o

andamento do recadastramento da Regularização

processo de Regularização Fundiária está em

Fundiária do Núcleo Residencial Bairro da Vitoria,

andamento.

como não moro no bairro estou por fora do
Assunto.

Regularização
Fundiária

Poderiam por favor me auxiliar neste assunto.

Sobre o endereço citado acima, é necessário que
compareça pessoalmente na Coordenadoria

09/03/2018

Social e de Regularização Fundiária da COHAB
para maiores informações.
O horário de atendimento é de segunda à sexta

Desde já agradeço.

feira, das 08:00 às 15:00.
Att,

Boa tarde!

Bom dia,

Fiz um cadastro em 2009 e atualizado em 2017,
01/03/2018

Anônimo

gostaria de saber se tenho que fazer um novo

Outros

cadastro?

Antonio Claret Nardon

responsável pelo inventário e a Juíza esta
solicitando cópia do contrato.

não houve mudanças até então, não precisa se
preocupar de atualizar esse ano.
Atenciosamente.

Obrigada.
O senhor Antonio Nardon Faleceu, sou o filho
01/03/2018

Se você atualizou seu cadastro ano passado e

Cópia de contrato

05/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);

Boa tarde!
02/03/2018

Anônimo

Programa Minha
Gostaria de sabe se já abriu as inscrições ou

Casa Minha Vida

quando vai abrir?

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

02/03/2018

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);
Boa tarde,

Gostaria de saber quando vai ter sorteios pra
03/03/2018

Anônimo

casa,fiz a inscrição há 5 anos e até agora

Programa Minha

No momento não temos previsão de sorteio

nada!,queria saber que número da fila está e

Casa Minha Vida

habitacional. Todos os cadastrados concorrerão

onde acompanho os sorteios.

juntos, na data de um futuro sorteio.
Atenciosamente.

06/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Para maiores informações, necessitamos que

Bom dia!
05/03/2018

Anônimo

Meu pai faleceu faz 10 dias, vamos precisar fazer

identifique o número do contrato e em nome de
Minuta de Escritura

inventario e em seu nome esta 1 casa que foi

quem se encontra.

06/03/2018

Precisamos que se identifique para entrarmos em

adquirida da Cohab Campinas.

contato.
Att,
Boa tarde,

gostaria de saber o que posso fazer se há dois
05/03/2018

Anônimo

Infelizmente sem o comprovante de endereço de

anos atrás eu não tinha nenhum comprovante no

Programa Minha

no mínimo 2 anos atrás, juntamente com todos os

meu nome por morar de aluguel, o que posso

Casa Minha Vida

outros doctos exigidos, não é possível fazer seu

fazer ??

cadastro.
Atenciosamente.

06/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);
06/03/2018

renato almeida chaves

obter uma casa própria.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

06/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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);
boa tarde.. Gostaria de entrar no programa minha

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

casa minhavida pois esta cada vez mais difícil

no imóvel menores de 18 anos);

pagar aluguel com duas filhas pequena e com um
06/03/2018

luis fiorin

salario de 1300 peço a ajuda de vcs para
conseguir meu canto posso pagar e 360 meses

Programa Minha
Casa Minha Vida

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

me ajudem sai mais barato pagar minha casinha

uma correspondência do ano de 2015 e outra do

deque um aluguel

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);

06/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom tarde
Senhores

07/03/2018

Gostaria que meus dados fossem excluídos do

Sra. Luciana, bom dia.

site de vocês em busca do Google pois está

Recebemos a sua solicitação, e estamos

Luciana Cristina de campos constando minha documentação na qual está me
Grigoletto

dando muitos problemas pois consta meu CPF .

Outros

providenciando para que a mesma seja
solucionada o mais breve possível.

19/03/2018

Peço a remoção o mas rápido possível pois está
me prejudicando.

Grato e à disposição.

Att
Luciana grigoletto
oi boa tarde
08/03/2018 thamara barbosa de moraes

eu qkkuero saber d da para atualiza o meu

boa tarde...nao só pessoalmente msm....os
Outros

cadrastro olaine

documentos necessário encontra se no site

16/03/2018

www.cohabcp.com.br
Sr. Francisco, bom dia.
Gostaria de solicitar que entre em contato com a
coordenadoria de comercialização da Cohab

09/03/2018

francisco flavio vieira de
souza

moro de aluguel , eu e minha familia , gostaria de
uma oportunidade para compra de casa ou
terreno dentro das minhas condiçoes financeiras

Campinas para que possa informar suas
Programa Minha

condições e obter maiores informações sobre

Casa Minha Vida

aquisição de casas e lotes.

19/03/2018

Coordenadoria de Comercialização: Mauricio
(19)3119-9561 ou Wladimir (19)3119-9563.
Grato e à disposição.
boa tarde...precisamos de mais informaçoes
como numero de contrato de onde é imovel...

09/03/2018

Anônimo

Como faço pra saber quais passos dar, depois do
falecimento de uma pessoa dona de um imovel?

Outros

aguardo

16/03/2018

obrigado!
boa tarde...os documentos necessarios encontra
09/03/2018

Anônimo

Saber quais documentos necessários para

Programa Minha

inscrever me no programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

se no site cohab...www.cohabcp.com.br
16/03/2018
obrigado

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhora Neusa Maria Costa Mathias,

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso à
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
O adquirente deverá comparecer à sede da

09/03/2018 neusa maria costa mathias

boa tarde estou com tres parcelas atrasadas e ja

Companhia e protocolar a solicitação de obtenção

estou pagando a mais de 25 anos gostaria de

do valor do saldo devedor (inclusive prazo de

saber quantas parcelas ainda , faltam para fazer
total quitacao do imovel sem mais obrigada ,

Outros

aguardo retorno no email acima solicitado desde

financiamento), não ensejando o pagamento de
taxa de protocolo.

19/03/2018

Para os casos em que se efetivar a liquidação, o

ja obrigada

adquirente deverá pagar taxa de

R$ 19,00.

Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através dos telefones: 19 3119-9590 ou 31199589, falar com Flávia ou Sandra.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,
boa tarde....esta pasta ja foi solicidada para
10/03/2018

NAILTON OLIVEIRA
SANTOS

nosso arquivo..assim que chegar entraremos em
DESEJO RECEBER A COPIA DO CONTRATO

Cópia de contrato

contato.
obrigado!

16/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA!
SOLICITO INFORMAÇOES DE QUAIS

boa tarde!

DOCUMENTOS DEVEMOS APRESENTAR NO
CASO DE FALECIMENTO DO MUTUARIO.
12/03/2018 TAMURA STTEFANO LTDA

conforme atendimento pessoalmente
Outros

PODEMOS ENVIAR OS DOCUMENTOS PARA

(16.03.2018)o setor "cccs" dara retorno, duvida

16/03/2018

favor entrar em contato.

ALGUM EMAIL
obrigado
ATENCIOSAMENTE JOSIAS
Boa tarde
Estes dados estarão constando do documento
"Dados Para Outorga de Minuta" que recebeu

Ola! Tenho um contrato, numero 186684, e estou

orientação pessoalmente em 09/03/16. Referente

fazendo a declaração do imposto de renda,e
12/03/2018

Anônimo

pede o numero da inscrição municipal, se tem
registro no cartório de imoveis e área total do

a inscrição municipal, deverá solicitar na
Outros

prefeitura.

16/03/2018

O loteamento esta registrado no 3º Cartorio de

imóvel, porem essas informações não consta no

Registro de Imóveis. A matrícula que existe é a

contrato, como deve proceder?

matricula inicial do loteamento todo - 89.578.
Para ter uma somente do seu lote, quando
registrar a escritura, será individualizada.
Atensiosamente,
Senhor Severino, boa tarde!
Informamos que não há débito de prestações
nesta data e que a prestação com vencimento em

Bom dia preciso da segunda via do boleto,
12/03/2018

Anônimo

Pagador: 5240301 023 Severino Alves Batista

10/04/2018 ainda não está disponível para
Outros

emissão do boleto.

Filho
Qualquer dúvida, entrar em contato nos telefones:
19 3119-9577 / 3119-9578 / 3119-9579.
Atenciosamente,

16/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Contrato 1100018

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, sou advogado da família do Sr. Orlando

nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº

Risso, e necessito de informações a respeito de

10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às

regularização da escritura e matrícula da casa

16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta

que fora adquirida pela COHAB.

convocação e as cópias dos seguintes
documentos:

Ocorre que o Sr. Orlando Faleceu, mas antes do
13/03/2018

MARIO CEZAR FRANCO

ocorrido, ele vendeu a casa para seu outro filho,

JUNIOR

possuímos contrato, com reconhecimento de
firma, porém, sabemos que trata-se de contrato
de gaveta, neste caso, gostaria de verificar como
devemos proceder.
Se existe alguma solução nô âmbito
administrativo ou somente no judiciário.

Outros

•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
•Imposto Predial ATUAL - CÓPIA da folha onde
consta - nome, rua, número, quadra e lote
•Certidão Negativa de débitos do imposto predial
na Prefeitura - ORIGINAL
•Se apartamento, declaração negativa de débitos
do condomínio – ORIGINAL (assinada pelo

19/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia.
Independente da data constante em seu cartão,

Bom dia,eu queria saber o que eu posso ffazer

caso haja alterações das informações constantes

para resolver um problema que tive com o
recadastramento do minha casa minha vida.
14/03/2018

Anônimo

Meu cartão era válido só até o ano passado mais
como eu não estava na cidade não consegui

em seu cadastro, poderá comparecer à Cohab
Programa Minha

Campinas de segunda a sexta, das 08:00 hs às

Casa Minha Vida

16:00 hs. Os documentos necessários poderão

19/03/2018

ser observados pelo site da Cohab Campinas, no

fazer um novo cadastro

ítem "CADASTROS HABITACIONAIS".
Grato e à disposição.
Sr. Welliton, bom dia.
O primeiro passo para que possamos orientá-lo é

desejo ter um imóvel pela Cohab ,pois não
14/03/2018

welliton aquino da mota

efetuar um cadastro de interesse em moradia na

tenhouma condição de coprar uma casa pelo

Programa Minha

Cohab Campinas. Para isso, é preciso entrar no

mercado la fora e sei que com a cohab posso ter

Casa Minha Vida

site da Cohab Campinas, ítem "CADASTROS

a ajuda que desejo

19/03/2018

HABITACIONAIS", e juntar os documentos
relativos ao cadastro.
Grato e à disposição.

Bom dia, eu moro no conjunto habitacional vida
15/03/2018

Anônimo

no 2, minha casa já esta quitada e com escritura,
eu preciso pagar IPTU?

Outros

boa tarde...peço que procure prefeitura

16/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ola bom dia...

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Juliana, bom dia.

tenho inscrição com a cohab desde 2009 desde

15/03/2018

juliana cardoso de bem

entao so renovando cadastro ,gostaria de saber

Informamos que a entrega das unidades

porque da demora de nao sair o imovel ,o que

habitacionais do programa Minha Casa Minha

acontece que de varias pessoas que conheço

Vida, do governo federal, por regra é feito através

saiu em menos de 3 anos e o nosso ja estende a
quase 10 anos.

Outros

de sorteio, e não por tempo de cadastro. Por isso,
pessoas com menos tempo de cadastro também

19/03/2018

têm a chance de serem sorteados.
gostaria de uma explicação ...
Grato e à disposição.
grata
juliana
Sra. Mikaela, bom dia.
O programa Minha Casa Minha Vida, do governo
federal, oferece oportunidades de aquisição de
unidades habitacionais, através de cadastro
15/03/2018

Mikaela Bruna de Freitas
Mendonça

Gostaria de saber informações para casa própria.
Sou casada, tenho três filhos e pagamos aluguel.
Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

efetuado no Cohab Campinas, de segunda a
sexta, das 08:00 hs às 16:00 hs. No site da

19/03/2018

Cohab Campinas (www.cohabcp.com.br) poderá
obter informações sobre os documentos
necessários ao cadastro, entre outras
informações.
Grato e à disposição.

numero de contrato ou situação do contrato em
16/03/2018

Anônimo

nome de Everton Henrique Pires CPF
364.595.548-89, verificar se o imóvel já esta
quitado

boa tarde...informaçao somente para adquirente
Outros

pessoalmente aqui na cohab..
obrigado

16/03/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,

Gostaria de saber a respeito da área que fica
20/03/2018

Anônimo

junto ao bairro Jardim sul América em Campinas.

Regularização

Se já há projeto de regularização e asfalto

Fundiária

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

16/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);

Bom Dia Meu nome é Rosana e gostaria muito de
21/03/2018

Anônimo

saber como me inscrevo para poder participar do

Programa Minha

Programa minha casa minha vida?Quais são os

Casa Minha Vida

requisitos?

•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 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

09/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:
•CPF (do casal);
Boa tarde,

•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel

Gostaria de saber oque devo fazer para me

maiores de 18 anos);

cadastrar no programa.

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

Tenho 18 anos meu companheiro tem 21 e estou

no imóvel menores de 18 anos);

gravida e precisava de algum lugar pois estou
21/03/2018

Anônimo

pagando aluguel sem condições e logo terei a
chegada de um bebê. E meu companheiro não

Programa Minha
Casa Minha Vida

tem renda.

•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 2016 e outra do
ano de 2018;

Meu número de telefone: 19 992931752

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

Obrigado

•Comprovante de renda formal: três últimos

habitacionais) mesmo sem registro;
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 moro no Vila Esperança e estou com
problema sério de infiltração da caixa de gordura
22/03/2018

Rosemeire Cristina de
Oliveira Carmo

d minha casa onde está afetando o esgoto da
casa vizinha.estou desempregado nao tenho
condicao nenhuma de mexer agora e tenho medo
do muro cair por conta desse problema. Gostaria
de saber se existe algum suporte para me ajudar.

Outros

09/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

MORO EM SUMARE E TRABALHO EM
ATUALMENTE TRABALHO NA EMPRESA LINO

constatou-se que o mesmo encontra-se inativo

CAMPOS, 1151 CAMBUI CAMPINAS CEP 13025320

Programa Minha

FIZ INSCRIÇÃO NA COHAB EM 2015 ESTOU

Casa Minha Vida

www.campinas.sp.gov.br/arquivos/habitacao
folha 86/370.
SÓ QUE CONSULTO NA PG DA COHAB E NAO
CONSTA NADA

RESPOSTA

Em análise de seu cadastro habitacional,

E PEGORARO NA AV JOSE DE SOUZA

NA LISTA

DATA

Bom dia,

CAMPINAS DESDE 1983

22/03/2018 DIDI RODRIGUES LOPES

RESPOSTA

por falta de atualização em 2015.
No caso em questão você não poderá renovar
seu cadastro na COHAB Campinas enquanto
morar em outra cidade.
Procure o órgão de habitação de sua cidade para
maiores informações de programas habitacionais.
Atenciosamente.

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);

boa tarde , moro de aluguel gostaria de me
22/03/2018

odailson pereira brandao

inscrever no programa . moro em campinas a 6

Programa Minha

anos . sou do nordeste . estado do piaui .tenho 26

Casa Minha Vida

anos .

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

09/04/2018

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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,

Boa tarde !gostaria de saber quando será o
22/03/2018

Anônimo

sorteio da minha casa minha vida em 2018 .

Programa Minha

No momento não temos previsão de sorteio

Mayarap478@gmail.com

Casa Minha Vida

habitacional.
Atenciosamente.

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Como faço para saber se sou cadastrada no
sistema habitacional cohab? pois já fui convocada
para alguns sorteios mas não me recordo se foi

Boa tarde!

pelo sistema do CDHU ou pela cohab.
22/03/2018

Daniela Martins da Costa

E caso eu não seja cadastrada na cohab, como

Pereira

faço para me cadastrar?

Outros

Consultamos no sistema e vc efetuou o cadastro
na Cohab em 04/2018.

11/04/2018

Necessita de agendamento ou tem datas
especificas?

Att,

Muito obrigada
Bom dia
Estamos encaminhando sua denúncia para a

Denúncia de construção sendo feita na área

Secretaria de Habitação para as devidas

desocupada pela prefeitura construindo muro na
23/03/2018

Anônimo

viela na Rua Manoel Militao de Melo nos fundos

Outros

do número 233 jardim das Bandeiras 2 campinas

providências.

16/04/2018

Qualquer dúvida entrar em contato no telefone

Est-Paulo tomar providencias por favor

3119.9620.
Att,

Olá, tudo bem?
Me chamo Ana Carolina, estou cursando o último
ano de Arquitetura e Urbanismo. Estou fazendo,
junto com meu grupo, levantamento da Região do
24/03/2018

Ana Carolina Costa de

Campo Grande para nosso trabalho final de curso

Camargo

e gostaria de saber se poderiam nos ajudar,
indicando quais imóveis estão em situação
irregular nesta região.
Desde já agradeço.
No aguardo.

Essa informação deverá ser obtida na Sehab
Outros

(Secretaria de Habitação da Prefeitura). Tel
3119.9626

25/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

25/03/2018

Anônimo

Olá boa tarde. A renda máxima de 1.800 seria

Programa Minha

A renda máxima FAMILIAR é de até R$1.800,00

pessoas ou geral ?!

Casa Minha Vida

para a faixa 1 que irá para sorteio habitacional.

09/04/2018

Atenciosamente.

Bom dia,

26/03/2018

Anônimo

bom dia

Outros

Para maiores informações, necessitamos que se
identifique e nos informe o assunto.
Att,

18/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá gostaria de saber quando terá novo sorteio
para moradia em Campinas pois tenho inscrição

Bom dia,

desde 2009 e eu e meu esposo estamos
26/03/2018

Anônimo

desempregados moramos de favor temos um

Programa Minha

No momento não temos previsão de sorteio

bebê de 2 anos nossa vida está muito difícil pois

Casa Minha Vida

habitacional.

11/04/2018

estamos a procura de emprego mais esta difícil e
queremos algo só nosso por isso gostaria de

Atenciosamente.

saber quando vai sair o sorteio desde já obrigada
Boa tarde,

26/03/2018

Anônimo

O comprovante de endereço pode ser uma carta
do FGTS??

Sim, entre as correspondencias aceitas está o
Outros

Atenciosamente.

GOSTARIA DE DENUNCIAR UM CASO EM QUE

Os contratos sobre o Programa Minha Casa

A PESSOA RECEBEU O IMOVEL EM SORTEIO

Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,

SEM PRECISAR, INCLUSIVE ALUGOU O
Anônimo

APARTAMENTO.
QUAL O PROCEDIMENTO ? MEU EMAIL É
DRKALILASSAD@GMAIL.COM
DADOS DA PESSOA: ROSELI BRIGIDA DOS
REIS E REINALDO CHIAREMONT.

09/04/2018

antigo como atual.

CUMPRINDO COM MEU DEVER DE CIDADÃO,

27/03/2018

extrato do FGTS que é recebido via correio, tanto

Outros

telefone de denúncias direto com a CEF no tel.
0800-7216268.
Att

16/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);
27/03/2018

eliana

quais documentos tenho que levar para me

Programa Minha

cadastrar no programa de moradia

Casa Minha Vida

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

09/04/2018

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Boa tarde!

solicitação de copia de contrato e quitação do
27/03/2018

jefferson david santos

terreno, é possível
ser enviado por email ,ou somente presente para

Termo de Quitação

Não podemos encaminhar documentos por email,
somente pessoalmente.

retirada dos doc.
Att,

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Solicitaremos sua pasta que se encontra num
27/03/2018

jefferson david santos

solicitação de copia do contrato.

Cópia de contrato

arquivo tercerizado. Assim que chegar na sede

11/04/2018

da Cohab/CP entraremos em contato.
Att,
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);
Boa tarde,

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);

Gostaria de saber como faço a inscrição para a
27/03/2018

Barbara Cardinalli

COHAB.

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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

Grata,

uma correspondência do ano de 2016 e outra do

Bárbara

ano de 2018;
•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);

09/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Jenifer
Analisei seu cadastro e a última atualização foi

Quero entender porque meu nome não esta na
27/03/2018

Jennifer Crislem de Oliveira
Souza

lista de candidatos para o programa minha casa
minha vida atualizado em 16/03/2018. visto que
tenho a carteirinha de participante e atualizei os
meus dados esse ano e está tudo correto.

feita em 11/08/2017, portanto está ativo, o que
Programa Minha

ocorre é que como sua renda é superior ao valor

Casa Minha Vida

máximo de até R$1.800,00, você não participará
de sorteio.
Maiores informações, compareça à COHAB, de
seg à sexta, das 8h às 16h.
Atenciosamente.

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);
gostaria muito de fazer inscriçao no minha casa
27/03/2018

Camila cristina Dourado

minha vida pra ganha um imovel como que eu
faço?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

09/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA
ESTOU PRETENDENDO REGULARIZAR A
SITUAÇÃO DA CASA DOS MEUS PAIS

Boa tarde!

PERANTE A COHAB CAMPINAS, QUAIS OS
DOCUMENTOS QUE PRECISO PARA A

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

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

28/03/2018 Anselmo Aparecido Richter

OS MEUS PAIS JÁ SÃO FALECIDOS

Outros

Piracicaba, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de

FICO NO AGUARDO DE UMA BREVE

informação, o telefone PABX da Cohab-

RESPOSTA

Bandeirantes é (19) 3731-7600.

GRATO

Att

ANSELMO APARECIDO RICHTER

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);
28/03/2018

Anônimo

Em quanto tempo posso receber a casa da

Programa Minha

Cohab em Campinas sp

Casa Minha Vida

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

11/04/2018

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Boa tarde!
Solicitarenos sua pasta que nao se encontra na

Tenho um terreno no Residencial Rosario em
28/03/2018

Reginaldo Dias

Campinas queria a copia do contrato 5240396 CPF - 266575168-27

Cópia de contrato

sede da Cohab/CP e sim numa empresa
tercerizada. Assim que chegar entraremos em
contato.
Att,

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia.

maiores de 18 anos);

Gostaria de saber se posso parcipar de algum

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

programa de habitação. Preciso muito de uma

no imóvel menores de 18 anos);

casa propria e sair do aluguel urgente. Sou
29/03/2018

Anônimo

casada a 4 anos, desempregada , grávida de 3
meses com uma gravidez de alto risco. Meu
marido trabalha registrado a 7 anos, recebe em
holerite bruto cerca de 3 mil reais por mês. Posso
me inscrever em algum programa habitacional ?
Nunca tivemos imóvel próprio

•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 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer

DATA
RESPOSTA

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
no imóvel menores de 18 anos);
29/03/2018

Anônimo

Boa tarde.

Programa Minha

Queria saber como faço para fazer inscrição..

Casa Minha Vida

•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 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

09/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor(a)

DATA
RESPOSTA

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº
10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta
convocação e as cópias dos seguintes
documentos:

solicito a documentação do imóvel chamada
minuta de escritura.
29/03/2018

sirlene pereira de aguilar

Gostaria de saber quais os documentos

dos santos

necessário e valores de taxas.
ATT: Sirlene.

Contrato do Imóvel
Minuta de Escritura

Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - 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
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal )
Se for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍNIO
ORIGINAL (assinada e reconhecida firma pelo

12/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

loteamento irregular no jd itaquara campinas

solicitamos que o mesmo entre em contato com

agora e a mata que fica no loteamento esta
29/03/2018

Anônimo

derrubando arvores centenária para lotear e o

Outros

mesmo estelionatário luis Carlos e outo vugo

aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na

11/04/2018

Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado

animal juntos esta destruindo a floresta

da Sede da Cohab Campinas.
Att

boa noite tem um loteamento aqui no jd Itaguaçu
campinas
onde foi demolida algumas casa irregular o

Boa tarde!

mesmo cara luiz carlos que tava vendendo os

29/03/2018

Anônimo

terreno. agora ele esta loteando a mata Itaguaçu

Informamos que o assunto é de competência da

2

Secretaria Municipal de Habitação, assim,

fica ao fundo do loteamento agora ele ta cortando

solicitamos que o mesmo entre em contato com

arvore com motor serra e trator derrubando
arvores de 60 anos ele esta agindo com um tal de

Outros

aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na

animal eis presidiário ele ta andando ford ca

Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado

vermelho e fox preto apavorando a população

da Sede da Cohab Campinas.

para nao denunciar
essa mata fica no fim da rua jose leme
essa mata tem macaco tucano varias especie de
animal e pássaros e uma nascente do Capivari
mirim rio passa ao fundo eles vao derrubar tudo

Att

11/04/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
30/03/2018

Antônio Moreira cardoso

Pedido de escritura do imóvel acima referido

Minuta de Escritura

Sorocaba, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.
Att

09/04/2018

