COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO
MÊS:Maio/2018 TOTAL: 78
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:
- CPF( do casal);
01/05/2018

DANIEL LIMA ALVES

ATUALIZA CADASTRO,ESTOU ETEREÇADO

Programa Minha

LOBATO

EM UM IMOVEL

Casa Minha Vida

- 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;

07/05/2018

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);

Moro com minha mãe, mas quero fazer a
01/05/2018

Brenda Oliveira Lima

inscrição na Cohab pois pretendo morar sozinha.

Programa Minha

Mesmo assim preciso levar os documentos dela

Casa Minha Vida

para fazer meu cadastro?

•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);

07/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia Karine.

DATA
RESPOSTA

Seu imóvel foi quitado no mês 03/2018, por saldo
devedor zerado. Então o proximo passo é
solicitar a minuta para lavrar a escritura. Abaixo a
relação de docs:
Senhor(a)
Boa tarde!!

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de

Gostaria de saber valor para quitação, se aceita

escritura de Compra e Venda, comparecendo

fundo de garantia e o que devo fazer.
02/05/2018

KARINE MENEZES
GARCIA FARIA

Desde ja agradeço.
No aguardo.
Karine Menezes Garcia Faria

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

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
Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta -

08/05/2018

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);
Boa Tarde !

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

Gostaria de participar do Programa Minha Casa

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

Minha Vida, moro de aluguel e preciso dar um lar

no imóvel menores de 18 anos);

para a minha família morar e poder chamar de
02/05/2018

Gabriel Bertoldo da Silva

nosso lar. Espero que compreendam nossa
necessidade.

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

Att,

ano de 2018;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

Gabriel Bertoldo

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);

07/05/2018

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 gostaria de saber como faço para me
02/05/2018

maria carolina

inscrever no programa minha casa minha vida?

Programa Minha

Aonde eu devo ir e quais os documentos que

Casa Minha Vida

preciso apresentar.

•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);

07/05/2018

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);
02/05/2018

Fernando Dias Ribeiro

Moro de aluguel

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);

07/05/2018

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);
03/05/2018

adriana prates

gostaria de saber como faco pra participar do

Programa Minha

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

07/05/2018

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!

Boa tarde, moro no Vila Abaete, gostaria de saber
se é possível realizar a troca do apartamento por

Os contratos sobre o Programa Minha Casa

outro no bairro porto seguro,ou casa se tiver a
03/05/2018

gisele ribeiro martins

possibilidade, estou gravida e ficaria mais
próxima da família para me darem apoio.

Outros

Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,
telefone direto com a CEF no tel. 0800-7216268.

Aguardo uma posição.
desde ja agradeço.

Att,

07/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, eu gostaria de consultar com voces se
eu ainda eu tenho a chance de ter minha casa, pq

Boa tarde Osmar

ja faz um certo tempo que fui sorteado a carta
chegou pra min no endereço que eu moro
03/05/2018

Osmar Barbosa do

atualmente só que eu perdi a data para

Nascimento Filho

comparecer ai na cohab. Eu gostaria de saber

Seu cadastro está inativo por falta de
Outros

que circunstancia que ta, minha vaga ainda esta

recadastramento. Compareça a Cohab para
atualiza-lo. A relação de documentos está

08/05/2018

disponivel em nosso site.

disponivel ou foi passada pra outra pessoa?
no aguardo

Att

Obrigado
Boa tarde Sr Izaltino
Seu contrato está liberado para Minuta de
Escritura, porém existe um debito de custas,
geradas após o termino de prazo no valor
nominal de R$ 20,00, que poderá ser pago em

Gostaria de Informações referente ao Termo de
04/05/2018

Izaltino Correa de Toeldo

Quitação do meu contratato 121.0149 junto a

Neto

Cohab, como devo proceder para requisitar o
mesmo.

nosso caixa ou através de deposito na conta da
Termo de Quitação

Cohab.
Após a quitação desse débito, o atendimento será
direcionado ao setor de Contratos, para
orientação dos documentos necessários para a
liberação da Minuta de Escritura.
Estamos a sua disposição para mais
esclarecimentos através dos telefones 31199577, 3119-9578, 3119-9579

10/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhora Rita Vedovelo,

DATA
RESPOSTA

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

04/05/2018

Clara Ribeiro Secundino

A fim de realizar a escritura do imóvel localizado

Assim, por tratar-se de informação financeira,

na Rua das Camelias n. 40, do Conjunto

solicitamos o seu comparecimento nesta

Habitacional Presidente Medici - Paulínia -SP,

Cohab/CP, no horário das 08h às 15h,

adquirido através do contrato 46.008, de

Outros

Departamento Financeiro, através da

01/04/1976, Tipo 1/30, solicito o fornecimento da

Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que

certidão de quitação da hipoteca da Caixa

prestará os devidos esclarecimentos a respeito

Econômica Federal.

da contratação.
Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através dos telefones: 19 3119-9593 ou 31199590, falar com Vicente ou Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
OBS: Conforme contato telefônico na data de
hoje com o funcionário Vicente, a senhora irá

07/05/2018

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);
04/05/2018

Jessica Luisa Silva

Apartamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/05/2018

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 Sonia

Gostaria de um informação tenho cadastro na
cohab ha ultima vez que entrei em contato me
04/05/2018 sonia marias dias rodrigues

disseram que não precisava atualiza gostaria de
saber se esta informação esta certa e como esta

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro deve ser atualizado toda vez que
houver alteração de endereço, telefone, estado
civil e renda.

meu cadastro.
Att

08/05/2018

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:
Boa tarde. Moro em Campinas há 3 anos e 2
meses e trabalho em São Paulo. No entanto,

•CPF (do casal);

atualmente contribuo com parte do aluguel, onde

•RG (do casal);

resido em Campinas e pago também o fretado

•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel

para me deslocar para a Capital, fora os outros

maiores de 18 anos);

gastos com alimentação etc.. Tomei

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

conhecimento do projeto COHAB há, mais ou

no imóvel menores de 18 anos);

menos, uns 2 anos atrás, e gostaria de saber

•Comprovante de endereço - com CEP em nome

04/05/2018 FAUSTO BARBOSA LEITE como faço para poder me inscrever no programa
e quais os requisitos para poder realizar isso.

Outros

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do

Sem mais, aqui me despeço, agradecendo a

ano de 2018;

todos a atenção e a cordialidade.

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

Att.,

•Comprovante de renda formal: três últimos

habitacionais) mesmo sem registro;
holerites (do casal e dos dependentes
Fausto Leite

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);

07/05/2018

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

Boa tarde!

no imóvel menores de 18 anos);

como faço para fazer o cadastro de inscrição
04/05/2018 EDNALDO ARAUJO BISPO

para casas ou apartamentos.

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

do interessado, é necessário comprovar no

07/05/2018

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

att

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!
Ainda não tem previsão de sorteio para este ano.

05/05/2018

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber se ja está disponível

Programa Minha

Assim que tivermos alguma informação concreta

a data do sorteio para este ano?

Casa Minha Vida

sobre sorteio, iremos comunicar todas as
pessoas que estiverem aptas a participar.
Att,

07/05/2018

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);
05/05/2018

Anônimo

Como faço para me cadastrar na cohab? sou
solteiro e moo sozinho.

•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);

07/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Luciana,
Bom dia!
Conforme solicitado, enviamos para o e-mail

Estou com a parcela de vencto 06/04 em atraso e

mencionado o boleto referente ao mês de

preciso de um boleto atualizado para

05/2018 para pagamento nesta data.

pagamento...
07/05/2018

Luciana

Pode me enviar por gentileza para pagamento dia

Outros

08/05/2018?

Qualquer dúvida, entrar em contato através dos

10/05/2018

telefones: (19) 3119-9577, 3119-9578 ou 31199579, falar com Helena, Keila ou Vanderlei -

No aguardo,

Coordenadoria de Cobrança - CCOB.

Grata!

Atenciosamente,
Boa tarde!

Eu gostaria de saber se no sorteio ainda está
07/05/2018

Anônimo

sorteando casas e apartamentos ou somente
apartamentos? Haverá sorteio esse ano?

Não tem previsão de sorteio para este ano. Assim
Programa Minha

que tivermos algo concreto, vamos comunicar

Casa Minha Vida

todas as pessoas que estiverem aptas a

07/05/2018

participar.
Att,
Boa tarde

Ola bom dia gostaria de saber se posso estar
07/05/2018

Anônimo

indo renovar minha inscrição..o ano passado
renovei em maio..obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

É necessário atualizar o cadastro toda vez que
houver mudança de endereço, telefone, estado
civil, renda.
Att

08/05/2018

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 DE PARCIPAR DESTE PROJETO
07/05/2018

sebastiao ventura da silva

POIS PAGO ALUGEL, HA MUITOS ANOS
PRECISO DE MORADIA COMO TODOS.

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);

07/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
Me indicaram a Cohab para aquisição de imóvel
em Campinas/SP.
Possuo reserva em poupança e gostaria de saber

Bom dia

se teria algum imóvel e/ou terreno disponível para
comercialização.
07/05/2018

Giovane Silva

Aguardo retorno por
email:giovanirodrigues.silva@hotmail.com, tendo

Solicitamos que compareça a Cohab para realizar
Outros

seu cadastro e receber orientações de imóveis

07/06/2018

disponíveis.

em vista a impossibilidade de atender telefone
durante o horário comercial.

Att

Atte,
Giovane
Boa tarde Edilene
Boa tarde,

Em seu cadastro consta uma renda de R$ 527,00

Gostaria de saber como funciona o sistema de

da empresa Starkey. Com esse valor de renda só

casas da Cohab, pois estou inscrita há mais ou

é possivel adquirir imóvel através de sorteio.

menos 3 anos, estou necessitando de uma
07/05/2018

Edilene

moradia. Moro com meu esposo e estamos
precisando sair do aluguel devido ao preço
cobrado.
Quando será a próxima entrega?

Outros

Sendo assim, você deverá aguardar, uma vez
que todos os imóveis que foram disponibilizados
para sorteio pela Cohab, já estão sendo
ocupados e infelizmente ainda não temos
previsão de novos sorteios.
Att

08/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Ao Senhor Francisco Ribeiro,

DATA
RESPOSTA

1) Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,

Boa tarde!

através de Procuração específica para esse fim.

gostaria informação de como fazer para pegar a
escritura na Cohab, pois preciso apresentar na

2) O endereço e horário de funcionamento da

prefeitura da minha cidade para insenção do
07/05/2018

Francisco Ribeiro

IPTU. Também para fazer inventario.
Um de meus filhos pode ir ou eu tenho que estar
junto?
Desde ja agradeço.
07/05/1918
Francisco Ribeiro

Cohab/CP é Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Minuta de Escritura

Parque Itália - Campinas / SP, das 8h às 15h –
Departamento Financeiro – Coordenadoria de
Liquidações e Fundos.
3) Solicitamos informar um número de telefone
válido para contato visto que tentamos contato
telefônico através do número aqui registrado,
porém sem efeito.
4) As informações referentes ao imóvel objetivado
serão encaminhadas para o endereço do imóvel
através de ofício de esclarecimentos.
5) Colocamo-nos à disposição para outros

08/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA

RESPOSTA
Senhora Silvia H de Oliveira Brevis (Titular:

RESPOSTA

Gumercindo de Oliveira Brevis),
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses
procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,

Quero saber quanto falta para quitar este
08/05/2018

Silvia h. de Oliveira Brevis

contrato?
e depois desta quitação o que temos que fazer

entraremos em contato com a Senhora através
Outros

para legalização desta residência?

do telefone informado na solicitação.

09/05/2018

Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através dos telefones:

(19)

3119-9593, ou 3119-9590, falar com Vicente ou
Flávia -Coordenadoria de Liquidações e FundosCLFU.
Atenciosamente,
Boa tarde.
Prezados, gostaria de estar atualizando meus
dados referente ao Concurso 01/2016, cargo

Boa tarde Sr. Thiago,

Técnico Informática Jr.
Informamos que as alterações foram efetuadas
Dados atuais:
08/05/2018

Thiago Alcantara Ferreira

Email: thiago.af19@gmail.com

em nossos registros conforme solicitado.
Outros

10/05/2018

Endereço: Rua José Alves Nobre, 463 - Jd Bom

Colocamo-nos à disposição para quaisquer

Retiro - Sumaré/SP

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Celular: (19)98149-7407
Telefone R: (19)3517-0899
Obrigado

Atenciosamente,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde. Venho por meio deste email implorar.
Por favor cohab, me da a oportunidade de ter
minha casa ou meu apto.
Nao aguento mais morar na casa dos outros, nao
tenho dinheiro pra aluguel, no momento so meu
esposo trabalha e o pagamento mal da pra
comprar comida pra alimentar nossos filhos.
Eu estou a procura de trabalho mas esta tao
dificil.
08/05/2018 Mildred Camila Reis Garcia

Tenho ciencia de tantos aptos sendo vendidos
em feira do rolo no facebook. Pessoas q nao
precisam e q foram contemplados e eu estou a
tantos anos esperando o meu cantinho.
Por favor. Pode ser apto, casa, terreno. Nao
importa, eu nao quero luxo. Eu so quero ter um
lugar pra ter privacidade e criar meus filhos em
paz.
Que Deus abençoe e seja feita a vontade dele.

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estou entrando em contato, para solicitar a
Minuta para a escritura, ref.. ao Contrato 77191

Senhor Antônio Francisco Ferreira Junior,

de Antonio Francisco Ferreira Junior citado a Rua

08/05/2018

Antonio Conselheiro, 834 antigo 485 Bairro

Os esclarecimentos a respeito da Quitação do

Antonio Zanaga II CEP. 13474-440 Quadra nº 3

contrato e a consequente autorização para a

Lote nº 05 Pois este imóvel já foi quitado a

Escritura de Compra e Venda já foram prestadas

alguns anos e esta minuta não veio, e através

anteriormente através do ofício Cohab-CP nº

desta para fazer a escritura, e sendo que meu pai

1233/2014 de 23/10/2014 e deste Serviço de

teve um (AVE) e esta com problemas de

Informação ao Cidadão registros nºs 684/2014 de

locomoção e movimentos e até na fala, devido a

07/04/2014, 1713/2014 de 08/09/2014 e

isto estou entrando em contato no canal para a

1000/2017 de 25/08/2017.

Antonio Francisco ferreira

solicitação, devido que meus vizinhos do lado

Junior

esquerdo e lado direito já receberão a minuta e

Minuta de Escritura

Tendo em vista que até a presente data o saldo

até já derão entrada na escritura e foi informado

devedor residual pleiteado ao FCVS não foi

que está liberada e que as prefeitura de

quitado, não é possível a feitura da Minuta de

Americana e Campinas, junto com a Cohab, já

Escritura.

esta liberando as minutas, caso for vou
pessoalmente buscar, como de proceder. peço

Estamos à disposição para outros eventuais

a gentileza e providenciar. Obrigado...

esclarecimentos através dos telefones 3119-9593
e 3119-9590 falar com Vicente ou Flávia.

Entramos em contado com a prefeitura de
Americana, no setor a habitação e foi informado
que deveria ser solicitar direto na Cohab
Campinas.....

Atenciosamente,

09/05/2018

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
boa tarde gostaria de participar da incriçâo de
moradia ,só que tenho nome sujo nao sei se eu
09/05/2018

disney da silva

posso sou amaziado ,sou servidor pulbrico á
22ano trabalho no hospital mario gatti aguardo

no imóvel menores de 18 anos);
Programa Minha
Casa Minha Vida

um retorno muito obrigado

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

10/05/2018

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..
Verifiquei que foi beneficiado através do

09/05/2018

Rodrigo Edgard Carneiro de
Oliveira

estou me divorciando , e gostaria se posso entrar
no programa outra vez , o Ap. vai ficar com a
minha ex mulher !

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, mesmo se
divorciando só pode adquirir outro imóvel se o
mesmo estiver quitado.
Att

15/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
OLa fiz cadastro na cohab em 2001 ate hoje nada

Para quem tem renda de R$ 0,00 à R$1.800,00, é

como faco pra conseguir um apto ja que conheco
10/05/2018

Marlete Dionisio

necessário aguardar que o Governo libere

pessoas que ate alugam e pra quem quer pra

Programa Minha

apartamentos do Programa Minha Casa Minha

morar nao sai nada ,quero um apto como faco

Casa Minha Vida

Vida.

tem algum jeito pegar desistencia ou irregularide

Infelizmente ainda não temos previsão quando

aguardo retorno grat

ocorrerá o proximo sorteio.
Att

14/05/2018

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:
- CPF( do casal);

Bom dia
10/05/2018

CristianaAparecida balbino O meu cartão CIM venceu o ano passado e eu só
Ramos

percebi agora pois achei que estava dando 2
anos... Como devo fazer agora..

Programa Minha
Casa Minha Vida

- 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;

10/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
BOM DIA REFERENTE AO JD ITAGUAÇU ll.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

FIM DA RUA JOSE LEMES TEM UMA MATA A
MESMA DA OCORRÊNCIA DE DESMANTA
MENTO A UNS 28 DIAS ATRÁS.
OLHA SÓ PARA INFORMAR A VOCÊS OS
ESTELIONATÁRIOS ESTA ATACANDO DE
NOVO, NA MATA COM MOTO SERRA E
ROÇADEIRAS DENTRO DA MATA, LIMPANDO
DE DENTRO PARA FORA. PARA NÃO
CHAMAR A ATENÇÃO, CONTINUA
DERRUBANDO ARVORES. TEM UM

Bom dia,

TOPOGRAFO FAZENDO A MEDIÇÃO DOS
LOTES, Geo Fais Engenharia E Topografia ELE
10/05/2018

Anônimo

QUE DEMARCOU O JD ITAGUAÇU 2 E SABE
QUE DENTRO DA MATA TEM UMA QUADRA 99
COM 35 TERRENOS
GEO FAIZ TEM UMA CASA NA RUA JOSE
LEMES N:92 NO LOTEAMENTO MESMO SÓ
QUE ELE FOI PAGO PARA FAZER A
TOPOGRAFIA, CARA QUE E RESPOSAVEL
PELO LOTEAMENTO E LUIZ CARLOS E UM
HOMEM APELIDO ANIMAL ELE ELES SAO OS
CARA QUE VAI NEGOCIAR OS LOTES. O
TOPOGRAFO TEM O MAPA DO LOTEAMENTO
INTEIRO COM ESSA PLANTA 99 DENTRO DA
MATA ITAGUAÇU ELES VAI DEVASTAR A
MATA PARA PEGAR OS LOTES QUE ESTA LA

Outros

Vamos encaminhar sua denúncia para a
Secretaria de Habitação para ser averiguado.
Att,

15/05/2018

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, Gostaria de saber se um LGBT tem
11/05/2018

fabiano freitas da rocha

direito a Participar dos Sorteios, sou Amigado a 7

Programa Minha

Anos pagando aluguel.

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);

15/05/2018

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);
11/05/2018

Jessica de Jesus santos

Gostaria muito de ter 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 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);

15/05/2018

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);
11/05/2018

MAYARA LAYANE DOS
SANTOS

QUERO SABER COMO FUNCIONA MINHA
CASA MINHA VIDA, SOU SOLTEIRA POSSO
CONSEGUIR ESSE BENEFICIO?

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);

15/05/2018

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

Olá eu sou uma mulher muito pobre e estou

no imóvel menores de 18 anos);

desempregada í estou mim escrevendo para
11/05/2018

Aldeci Maria dos Santos

poder ter a chance de ter minha casa meu sonho

Programa Minha

e ter minha casinha.tenho 24 anos sou mãe de 4

Casa Minha Vida

filhos e sou mãe solteira presiso muito de uma
casa própria.

•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);

15/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Roberto,
As informações solicitadas foram prestadas ao
Senhor através de atendimento telefônico, nesta
data, pela funcionária Keila A Ferreira Soares.

11/05/2018

Roberto Maximiano

Gostaria de solicitar copia e regularizar boletos
pendentes

Cópia de contrato

Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através dos telefones: (19) 3119-9577,
3119-9578 ou 3119-9579, falar com Helena, Keila
ou Vanderlei - Coordenadoria de Cobrança.

Atenciosamente,

17/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Favor gostaria q fosse averiguado o terreno no jd
mais de 5 anos com luz e agua esta dividido com
Anônimo

muro lateral mas individuos tentam vender um

Outros

pedaço devido ser mulher sozinha com filhos sem
marido com urgencia se ela tiver algum direito

individuos do terreno da Rua um 593 jd
Campituba ja tem luz agua mulher sozinha com
filhos sem marido mora a mais de 5 anos devido
ser so tentam vender escondido dela

Vamos encaminhar sua solicitação/ denúncia
para a Secretaria de Habitação para averiguação.

15/05/2018

Bom dia,

Gostaria de averiguação de venda indevida por
Anônimo

RESPOSTA

Att,

tomar direção impedir venda indevida

12/05/2018

DATA

Bom dia,

Campituba Rua um n 593 pois a mulher mora a
12/05/2018

RESPOSTA

Outros

Vamos encaminhar sua solicitação/ denúncia
para a Secretaria de Habitação para averiguação.
Att,

15/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
Boa tarde. Gostaria de saber como regularizar
13/05/2018

Anônimo

um terreno que invadi e que pessoas dizem
pertencer a COHAB.

Regularização
Fundiária

Para maiores informações, necessitamos que nos
informe qual é a área que você invadiu para

15/05/2018

podermos averiguar.
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);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

Bom dia.
Gostaria de participar do programa minha casa
14/05/2018

Elaine Lourenço

minha vida.
Não possuo imovel e gostaria de adquirir um para
eu morar

no imóvel menores de 18 anos);
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);

15/05/2018

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);
14/05/2018

Anônimo

Gostaria de saber como faço para me inscrever
no programa

•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

do interessado, é necessário comprovar no

15/05/2018

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

14/05/2018

Ana Paula de oliveira
campos

Enviei um requisição pra adquirir uma casa da
coahb.e não tive retorno..sobre meu cadastro.tô
precisando muito de uma casa....

Um dos critérios para adquirir um imóvel da
Outros

Cohab é residir no municipio de Campinas há
pelo 02 anos.
Att

15/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

14/05/2018

Anônimo

boa

Programa Minha

noite

Casa Minha Vida

Para maiores informações necessitamos que se
identifique e coloque o assunto para podermos

15/05/2018

passar as orientações corretas.
Att,

Bom dia
Gostaria de uma informação tinha uma casa mas
já vendi, fizemos todo tramite no cartorio e já

Bom dia,

assinei recibo de compra e venda para a pessoa.
E logo em seguida já comprei uma outra casa, a
15/05/2018

Anônimo

antiga proprietária já assinou o recibo no cartório
passando para o meu nome. Minha dúvida é se
eu já posso ir na cohab passar para o meu nome
já que a antiga casa minha a pessoa ainda não
passou para o nome dela. Porém, tenho o
comprovante do cartório que ja vendi e não
possuo nenhuma casa em meu nome.

Para podermos passar as informações corretas,
Outros

necessitamos que identifique o número de
contrato e em nome de quem está.
Att,

15/05/2018

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! Fiz um cadastro na COHAB perto do
15/05/2018 Adelise Aparecida Gouvêa

ano de 2013 ou 2014 e gostaria de estar

Programa Minha

atualizando os dados, como posso fazer o

Casa Minha Vida

procedimento? Obrigada

•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);

17/05/2018

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
Bom dia!!
15/05/2018

Anônimo

Quero saber sobre a possibilidade de adquirir
Casa da Cohab, CDHU e Minha Casa Minha
Vida, o que devo fazer???

no imóvel menores de 18 anos);
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);

17/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde. sou sindica no condominio santa isabel
no padre anchieta. um morador me questionou se
pode quebrar a parede que separa a cozinha da

Esses edifícios são construidos em alvenaria

sala e como ele deve proceder. santa isabel -

estrutural. Isto quer dizer que qualquer parede faz

bloco "F" apto 32 - avenida papa joão paulo II, nr

parte da estrutura do prédio como um todo.

100. peço orientação ao departamento de
15/05/2018

edvane rosana de sousa
soares

Não é recomendado mexer em qualquer parede.

engenharia quanto ao correto procedimento. de
Edvane Soares - Empreend. Imobiliária
Governador Ltda. admcondominios@imobiliariagovernador.com.br
condominios1@imobiliariagovernador.com.br
Fone - (19)3344.1951 ou 3344.1953 // Celular (19)9.9839.1824

Outros

Deve-se procurar um engenheiro para fazer um
diagnóstico e se for feita qualquer obra esta
deverá ser com responsabilidade técnica de
profissional habilitado.
Consultar a Prefeitura Municipal para mais
orientação

25/05/2018

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);

Quero saber como posso me cadastrar no
15/05/2018

Ana Paula Dos Santos

programa minha casa minha vida pois estou

Programa Minha

desempregada e com ordem de despejo. Preciso

Casa Minha Vida

Ter onde morar pois tenho três folhos.

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

17/05/2018

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

Tenho meu cadastro na coahb tenho moro de
aluguel e estou grávida meu primeiro filho tem
15/05/2018

Anônimo

deficiência auditiva e foi aposentado agora o que
devo levar para colocar estar informação no meu

Voce deve comparecer a Cohab para atualizar o
Outros

cadastro. A relação de documentos esta
disponivel em nosso site.

cadastro do CIM
Att

16/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia,
Para podermos encaminhar ao departamento
15/05/2018

GEDINILCE GOMES DE

preciso da minha segunda via do boleto de minha

OLIVEIRA

campanha de habitação popular de campinas

Outros

encarregado necessito que informe a numeração
do contrato pois em nome de Gedinilce não

16/05/2018

encontramos nenhum boleto.
Att,
Senhora Veruscka Correa,
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Bom dia!

Assim, por tratar-se de informação financeira,
solicitamos encaminhar cópia de seu RG e CPF

Gostaria de saber quantas prestações faltam
16/05/2018

veruscka correa

para terminar de pagar e quanto ficaria para

através do e-mail: flavia@cohabcp.com.br. Em
Outros

caso da impossibilidade de envio dos

quitar meu contrato de nº 1100077.

documentos no referido e-mail, só poderemos

Obrigada!

comparecimento nesta Cohab/CP, no horário das

fornecer estas informações com o seu
08h às 15h, Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos .
Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através do telefone: (19) 3119-9590, falar com
Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

16/05/2018

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);
16/05/2018

gislaine cristina mendes

gostaria de me inscrever na cohab

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);

17/05/2018

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);
16/05/2018

Anônimo

Quais são os documentos necessários pra fazer

Programa Minha

o cadastro da minha casa minha vida ?

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);

17/05/2018

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

17/05/2018

Jade Borges Batista

Moro com os meus pais mais gostaria de fazer

no imóvel menores de 18 anos);

um cadastro em meu nome, Qual os documento

•Comprovante de endereço - com CEP em nome

necessários para levar tenho 19 anos sou

Outros

do interessado, é necessário comprovar no

estagiaria em administração no caso não tenho

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

registro na carteira apenas um contrato.

uma correspondência do ano de 2016 e outra do

17/05/2018

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

17/05/2018

Anônimo

m

Termo de Quitação

Necessitamos de maiores informações para
encaminharmos a Coordenadoria correta.
Att,

21/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

LUIZ CARLOS PEREIRA

Campanha de habitação popular de campinas

DATA
RESPOSTA

Contatamos o Sr. Rafael Oliveira, nesta data, e

Preciso da minha segunda via do boleto
17/05/2018

RESPOSTA

Outros

Urgente!!!!

orientamos para a retirada do boleto via Internet
diretamente no nosso sitio, visto que não

18/05/2018

dispomos do envio por E-mail sistematizado.
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
no imóvel menores de 18 anos);

18/05/2018

Eliana Maria Martiniano

quais documentos preciso levar para

Programa Minha

fazercadastro de moradia

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);

21/05/2018

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

Olá!

no imóvel menores de 18 anos);

Gostaria de me inscrever no programa minha
18/05/2018

Francisca Silvaneide

casa minha vida, não tenho moradia e gostaria

Programa Minha

Teixeira

muito de uma casa para mim e meu finho

Casa Minha Vida

pequeno pois não tenho condições de comprar
uma, estou morando de aluguel.

•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);

21/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Por favor, quero saber se quem está na FAIXA
PMCMV por exemplo. Pensei que Faixa 1 e 2,

Então, quem está na FAIXA 2, qual a

receber até R$ 1.800,00 (faixa 1).
Outros

Anônimo

regularização fundiária urbana, Reurb, como
funciona o procedimento?

25/05/2018

para futuros empreendimentos.

comprando lotes/ ou direto c/ as construtoras?

19/05/2018

Acima dessa renda, não participa de sorteios,
devendo manter seu cadastro sempre atualizado

possibilidade de adquirir um imóvel? Seria só

Obrigada.
Com a vigência da lei 13.465/17 que trata da

RESPOSTA

Para participar de sorteio do Governo tem que

seriam pra programas do governo.
dorotheia de souza torres

DATA

Bom dia

2, tem direito a algum tipo de sorteio, como

19/05/2018

RESPOSTA

Att
Regularização
Fundiária
Boa tarde

Eu queria saber como faço pra adquirir um imóvel
20/05/2018

Elisa Carla da Silva

da Cohab que alguém NÃO tenha quitado é foi
perdido?

Outros

No seu cadastro consta que sua renda é de R$
905,00 e para essa renda só é possível adquirir

22/05/2018

imovel através de sorteio. No momento não
temos previs~]ao quando ocorrerá o sorteio.
BOA NOITE!
TENHO NOTADO COM FREQUÊNCIA QUE
UMA CASA AQUI DO MEU BAIRRO ESTÁ

Boa tarde,

ABANDONADA E VEJO UNS MENDIGOS
20/05/2018

Ithyara Cristina Nunes de
Campos

ENTRANDO NO PERÍODO DA NOITE LA PARA
DORMI...GOSTARIA DE SABER

Para maiores informações necessitamos o
Outros

INFORMAÇÕES SOBRE ESSA CASA EM CASO

endereço correto para verificarmos as

21/05/2018

informações citadas.

SE TIVER DIVIDAS PARA MELHORES
NEGOCIAÇÕES QUAL SETOR POSSO

Att,

PROCURAR?
GRATA NO AGUARDO!

21/05/2018

Anônimo

Boletos em atraso

boa tarde!
Outros

Para maiores informações necessitamos que
informe o numero do contrato para podermos
encaminhar ao Departamento encarregado.

21/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

21/05/2018

Anônimo

Tenho um terreno na Rua Ademar Pereira de
Barros no Jd. Centenário e soube que vão

Outros

Jardim Centenário não é bairro desenvolvido por
esta Cohab Campinas.

25/06/2018

regularizar eles, é isso mesmo?
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
no imóvel menores de 18 anos);
22/05/2018

Fernanda Beatriz Martins da

Quais os requisitos e como participar do

Programa Minha

Cruz

Programa Minha Casa Minha Vida?

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);

29/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Senhora,
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
Bom dia, sou Ana Alice e gostaria de tirar uma
22/05/2018

Benedita Maria Lourenço

dúvida, minha vó precisa da 2a.via da escritura
do imóvel dela, como fazemos pra conseguir ?

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
Minuta de Escritura

habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Portanto, não será possível prestar as
informações requeridas.
Para outros esclarecimentos estamos à
disposição através dos telefones: 3119-9593,
falar com Vicente, no horário das 8h00 às 17h.

29/05/2018

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);
22/05/2018

GABRIELA FERNANDA
RAMOS DA SILVA

BOA TARDE GOSTARIA DE ME INSCREVER
NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA !
OBRIGADA

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);

29/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor Daniel Elder Oliveira da Costa,

DATA
RESPOSTA

Conforme entendimentos verbais em 22/05 p.p. e
objetivando atender a solicitação em referência
orientamos o Senhor a requisitar neste agente
financeiro os seguintes documentos:
- Declaração de Transferência da unidade
Eu utilizei parte do meu FGTS (R$6.095,10) em

habitacional;

17/11/2010 para Quitar um apartamento de

- Segunda via de Contrato para apresentar cópia

COHAB (Contrato: 1390557-0), e ainda esta

no Agente Financeiro Caixa Econômica Federal.

registrado no "CADMUT", mas eu já vendi esse
22/05/2018

Daniel Elder Oliveira da
Costa

imóvel e já até assinei o contrato de
transferência na COHAB para o Sr. ALFREDO

Assim, os valores das taxas de protocolos para
CADMUT

MOMESSO DE ABREU. Oreciso que esse imóvel

atendimento do pleito são R$ 22,50 e R$ 81,00,
respectivamente.

saia do CADMUT ou seha dado baixa do meu
nome, pois estou comprando um imóvel e

Em caso de dúvidas estaremos à disposição

preciso utilizar o meu FGTS.

através dos telefones: 19 3119-9590 ou
3119-9589, falar com Flávia ou Sandra.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900.

Atenciosamente,
Sou advogada e gostaria de saber com quem falo
22/05/2018

daniela campos liborio

sobre REURB-S.

Regularização
Fundiária

Obrigada

23/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

DATA
RESPOSTA

O concurso 01/2016 foi prorrogado por mais dois
anos, conforme previsto no item 01.03 do Edital.
A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do
Município em 24/05/2018 e está disponível

boa tarde gostaria de saber sobre o concurso de

também para consulta no site da Cohab, aba de

2016 que foi homologado no dia 19/05/2016 mas
22/05/2018

Anônimo

que ainda não foi prorrogado.
pois não convocaram todos os cargos com vaga..

Outros

Concursos Públicos.
Desse modo, o concurso ficará vigente até
23/05/2020 para os empregos sem prova prática
e até 20/06/2020 para os empregos com prova
prática.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,

29/05/2018

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);

Tem um bom tempo que estou querendo minha
23/05/2018

Elenita Correia da Silva de

casa no momento moro de aluguel sou costureira

Programa Minha

carvalho

autônomo meu marido trabalha minha filha

Casa Minha Vida

também e quero muito minha casa própria

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

29/05/2018

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,

Minha amiga comprou uma casa nova e quer
24/05/2018

Anônimo

passar a sua casa da coab para mim , o que é
necessário pois não tenho casa moro de favor

Regularização
Fundiária

Para podermos encaminhar ao Departamento
encarregado é necessário que identifique onde é
a Regularização Fundiária, qual bairro.
Att.

29/05/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os prédios em condomínios dessa época não

28/05/2018

JULIANA

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER

previam uma vaga de garagem para para cada

INFORMAÇÕES SOBRE GARAGENS, SEI QUE

unidade residencial.

CADA APARTAMENTO TEM DIREITO A UMA
VAGA DE GARAGEM, CASO O PRÉDIO NÃO

Outros

Para tentar solucionar atualmente essa questão,
sugerimos a contratação de um profissional,

POSSUI UMA VAGA POR APARTAMENTO

arquiteto ou projetista para tentar acomodar o

COMO DESE SE PROCEDER

máximo de.

Boa tarde, gostaria de saber , se algumas

Boa tarde,

25/06/2018

pessoas q fizeram das suas garagens de
apartamento, construcao e pequenos comercios,
28/05/2018

Anônimo

se foi autorizado pela cohab, pois tenho uma
garagem e gostaria de abrir uma porta q dá para

No dia 29/05/18 a Sra. compareceu na Cohab/CP
Outros

a avenida do padre anchieta, e montar uma

e foi orientada pelo Arquiteto Rafael para procurar
a prefeitura de Campinas, para solicitar esta

29/05/2018

autorização.

barbearia para meu filho q esta com 17 anos e
fazendo curso de barbeiro. Obgada.

Att,
Boa tarde,
Para encaminharmos sua solicitação para o

29/05/2018

Anônimo

Como faço pra solicitar boleto?

Outros

Departamento encarregado, necessitamos que
identifique o numero do contrato e os dados do
adquirente.
Att,

29/05/2018

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);
31/05/2018

carolina de abreu castro

Moro de aluguel, com meu irmão, mas apenas eu

Programa Minha

trabalho.

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);

04/06/2018

