COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO
MÊS:Julho/2018 TOTAL: 69
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de informar que tem gente
construindo casa aqui no jd anchieta aonde 5
02/07/2018

Anônimo

anos atrás vcs retiraram famílias das
proximidades do rio .endereço
Rua:Decival Rodrigues de Araújo na altura do
número 620 próximo ao Rio.

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
BOM DIA ? SÓ PARA INFORMAR QUE LA NO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

JD ITAGUAÇU 2 ONDE FOI DERRUBADO
ALGUMAS CASA QUE FOI CONSTRUÍDA EM
UMA ARIA PUBLICA.
VAI SER OCUPADO DE NOVO, MAS POR UM
GRUPO DE PESSOA QUE ESTA FALANDO
QUE E MORADOR MAS NA VERDADE E UMA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE SÃO

bom dia,

PRIVILEGIADO DE INFORMAÇÕES QUE
SUPOSTAS LIDERANÇA DE BAIRRO ESTA

Estamos encaminhando sua denúncia para a

INFORMANDO A ELES, A COHAB ESTA INDO

Secretaria de Habitação.

LA FAZER LEVANTAMENTO MAS QUANDO VAI
EMBORA A COISA MUDA E DO JEITO DELES A
02/07/2018

Anônimo

VENDA DE TERRENO ILEGAL CONTINUA
VOCÊS PRECISAS CONTER ISSO,
OUTRA COISA A MATA CONTINUA SENDO
DESMATADA PARA SER LOTEADA AO MEIO
TEM UM HOMEM NEGRO DENTRO DA MATA
FAZENDO OS CORTES DE ARVORES.
A MANDO DO ANIMAL E ROGÉRIO VULGO
ALEMÃO, QUE TEM INFORMAÇÕES
PRIVILEGIADA DAS LIDERANÇAS DO
LOCAL.O CORRETOR LUIZ CARLOS ESTA
ENVOLVIDO, NÃO ADIANTA A COHAB E
PREFEITURA QUERER REGULARIZAR E
DEIXAR SURGIR MAIS LOTES CLANDESTINO
E ENXUGAR GELO TEM QUE COLOCAR

Outros

Qualquer dúvida entrar en contato no telefone
3119.9613
Att,

04/07/2018

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);
02/07/2018

Anônimo

Bom dia.
Como eu faço o cadastro?

•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);

04/07/2018

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 me cadastrar no programa pois pago
02/07/2018

Martinha Francisco

aluguel e vivo na corda bamba com as contas a
pagar

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);

04/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia. Como o lote já esta quitado, essa

DATA
RESPOSTA

transferencia deverá ser realizada em Cartório,
após sua mãe lavrar a Escritura de Compra e
Venda do imóvel. Para tanto deverá providenciar
a minuta de escritura, que autoriza a lavratura.
Referente a necessidade da assinatura de seus
irmãos, o escrevente do Cartorio de Notas poderá
Tenho uma dúvida

te orientar.

tenho uma casa no Vida Nova , que na época era
somente terreno, em nome da minha mãe.desde

04/07/2018

emerson josé feitoza

Para solicitar a minuta, deverá comparecer nesta

o inicio quando fomos sorteados em 1995, sou eu

COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº 10 –

quem pagou todas as parcelas e também construi

Parque Itália, no horário das 8:00 hs às 16:00 hs

a casa que esta em nome da minha mãe, gostaria

de 2ª à 6ª feira, apresentando esta convocação e

de fazer a transferência em nome da minha filha,

Outros

as cópias dos seguintes documentos:

com o consentimento da minha mãe, somos eu e
+ 2 irmãos, a minha dúvida é se eles tem que

Contrato do Imóvel

assinar para minha mãe transferir a casa, ainda

Certidão ATUALIZADA de Casamento ou

não pegamos a escritura, tem alguma taxa para

Nascimento, se solteiro, e Casamento com

transferir?qual seria esse valor? aguardo

averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias

retorno.obrigado

a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
Carteira de Identidade do casal
CPF – Cadastro de pessoa física do casal
Se for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍNIO
ORIGINAL (assinada e reconhecida firma pelo
SÍNDICO)

05/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Deborah tudo bem?
A COHAB Campinas está buscando parcerias

Boa tarde! Gostaria de saber se tem previsão de
sorteio para moradia com inscrições do plano 2:
04/07/2018 deborah gonçalves martins

acima de R$ 1.800,00. Vi que saiu uma lista
atualizada de aptos para sorteio deste ano, mas

com empreendedores para trazer pra nossa
Programa Minha

cidade mais imóveis.

Casa Minha Vida

Aguarde em breve novidades, mantenha seus
dados sempre atualizados no cadastro que vc

meu nome não estava lá...entendi

fez, ok?
Atenciosamente.

Boa Noite,gostaria que a Cohab tomasse
04/07/2018

Anônimo

providencia sobre terrenos invadido no conjunto
Hab,Chico Mendes,Rosalina,Rua Marcio de

03/08/2018

Outros

Mattos Ferreira.obrigado
Bom dia. Tenho uma dúvida com vocês... Um
rapaz esses dias estava vendendo um
05/07/2018

Anônimo

apartamento (cohab) e disse que faria contrato de

Programa Minha

compra e venda e depois que quitasse poderia

Casa Minha Vida

passar para o nome o apartamento, Gostaria de
saber mais como funciona isso! att
Bom dia, Fernanda
Todos podem se cadastrar na COHAB, desde
Olá,

que sejam maiores de 18 anos e consigam
comprovar tempo de residência em Campinas de

moro com meus pais, e gostaria de saber se para
05/07/2018

FERNANDA CATARINE

cadastro Terreno/Imovel somente é considerado

MARIA DOS SANTOS

o valor Maximo de 1800,00 da renda.

pelo menos 2 anos com correspondências no
Outros

nome do interessado.
Se você se enquadra nesse perfil, acesse o site

É possivel fazer o cadastro mesmo que nao seja

em CADASTROS HABITACIONAIS, e se informe

para ser incluso no plano minha casa minha vida?

da lista de doctos exigidos para cadastro e
compareça à COHAB, das 8h às 16h.
Atenciosamente.

03/08/2018

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.

06/07/2018

BOM DIA

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

A VALIDADE DA MINHA INSCRIÇÃO É

- CPF( do casal);

21/07/2017

- RG ( do casal); não aceitamos CNH

Anônimo

Outros
EU PERGUNTO

- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se

TENHO QUE ATUALIZAR ??? EU NÃO TIVE

separado ou divorciado com a averbação;

NENHUMA ALTERAÇÃO

- 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;

13/07/2018

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);
10/07/2018

Anônimo

Gostaria de saber como fazer a inscrição para o

Programa Minha

Minha Casa, Minha Vida.

Casa Minha Vida

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

13/07/2018

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,

10/07/2018

Anônimo

Bom dia !!! por favor vc sabe me informar quando

Programa Minha

será o proximo sorteio do Minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Não temos previsão de sorteio no momento.
Atenciosamente.

03/08/2018

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);
10/07/2018

sueni lima silva

oi bom dia gostaria de saber como faço para ta

Programa Minha

atualizando o meu cadastro.

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;

13/07/2018

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);

10/07/2018

CRISLAINE DA SILVA
JERONIMO

Prezado(a) bom dia!

•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel

Gostaria de saber, qual o procedimento que deve

maiores de 18 anos);

ser feito para me cadastrar no programa minha

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

casa minha vida, e quais são os documentos

no imóvel menores de 18 anos);

necessários para a solicitação.
Atualmente moro de aluguel e preciso de 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

Desde já agradeço.

ano de 2018;

Atenciosamente,

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

Crislaine

habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

13/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
Boa tarde!

O Sr. BENEDITO PEREIRA BUENO, casado com
MARIA BENEDITA ROSA BUENO, solicitou uma

Venho por meio deste pedir informação sobre a

minuta de escritura em 29/04/03. Com esse

transferência deste imóvel que se encontra em
10/07/2018

Benedito Pereira Bueno

nome da COHAB, gostaria de saber quais são os

Minuta de Escritura

passo para transferência.

documento deveria ter procurado o Cartorio de
Notas de Indaiatuba para lavrar a Escritura de

11/07/2018

Compra e Venda do imóvel. Se não houve
alteração na titularidade, poderá usar o mesmo

Fico no aguardo!

documento. Favor verificar ou entrar em contato
pelo telefone 3119-9555 ou 3119-9558.
Atenciosamente,
Boa tarde!

10/07/2018

Anônimo

gostaria de saber se posso fazer a inscrição em

Programa Minha

nome de meu filho ou tem que ser ele mesmo

Casa Minha Vida

Para fazer a inscrição tem que ser a própria
pessoa, outra pessoa não pode fazer pelo
interessado.
Att,

10/07/2018

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);

PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA COHAB-

•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel

CAMPINAS

maiores de 18 anos);

REGINA C. RAMOS

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

AOS CUIDADOS DA SECRETARIA
10/07/2018

Anônimo

HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE INSCRIÇÃO
COHAB-CAMPINAS
REGINA C. RAMOS

•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);

13/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Ovidio,
Conforme consulta ao nosso sistema, consta em
atraso 38 prestações - Período de 10/06/2015 a
10/07/2018 - valor do débito nesta data - R$
3.110,97.
Caso tenha interesse em firmar acordo do débito,
10/07/2018 José Ovídio dos santos Filho

pagamento de parcela

Outros

deverá comparecer a Cohab Campinas, sito na
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália, horário
das 08 as 16h - Coordenadoria de Cobrança.
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato
através dos telefones: 19 3119-9577 / 3119-9578
ou 3119-9579.
Atenciosamente,

18/07/2018

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

PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA COHAB-

maiores de 18 anos);

CAMPINAS

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

AOS CUIDADOS DA COHAB-CAMPINAS

no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

10/07/2018

Anônimo

REGINA C. RAMOS
TEL.11-3657-47-59

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;

PEDIDO DE INSCRIÇÃO COHAB-CAMPINAS

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

13/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Vi um anuncio que teria lote de casas para 2018
pela Minha Casa e Minha Vida.

Bom dia, Clelia

Temos uma faixa de salário mensal por volta de
10/07/2018

Clélia Canavarro da Silva

3.000,00, Gostaria de saber se conseguimos

Programa Minha

participar. Se sim, qual o procedimento.

Casa Minha Vida

Fico no aguardo.
Clélia Canavarro

Ainda não temos lotes disponíveis para
comercialização, acompanhe notícias pelo nosso
site.
Atenciosamente.

03/08/2018

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
Ola Boa noite meu nome e carolaine e eu

maiores de 18 anos);

gostaria de saber como faço para consegui min

•Certidão de nascimento (daqueles que moram

cadastra para concorre ao sorteio para consegui

no imóvel menores de 18 anos);

a casa ser tem que ir pessoalmente ser tem que
11/07/2018

carolaine de jesus

da uma entrada para consegui espero que possa
mim ajuda mesmo assim obrigado pela atenção

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);

13/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Gostaria de informar que o candidato a
vaga da lista da cohab, Douglas Wilian
Maldonado Martins, já possui uma casa cedida
pelo pai dele que não passou para o seu nome ,
por causa do beneficio auxilio aluguel. o mesmo
12/07/2018

Anônimo

não precisa do beneficio pois é técnico de
enfermagem e trabalha em 2 empregos e é

Programa Minha
Casa Minha Vida

registrado em apenas um tira por mes 3500,00 .
esta atualmente agindo de má fé tirando dequem
realmente precisa.
Bom dia,
Para maiores informações, necessitamos que
12/07/2018

Anônimo

Dúvidas sobre troca de nome da casa

Outros

identifique os dados do imóvel para

13/07/2018

direcionarmos ao Departamento encarregado.
Att,
Bom dia,

12/07/2018

Anônimo

Gostaria de saber se um imovel ja possui a
minuta de escritura

Para maiores informações, necessitamos que
Minuta de Escritura

identifique os dados do imóvel para
direcionarmos ao Departamento encarregado.
Att,

Moro no bairro da comquista vejo muut muita
13/07/2018

Anônimo

gente alugando casas.Tendo casas particular em
outros lugares eu mesmo pago aluguel de 700
reais acho um absurdo quem precisa não
consegue.Vcs deveria rever seuscriterios.

Outros

13/07/2018

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);
Tenho interesse em fazer o cadastro como
13/07/2018

Aline Signoretti Camargo

faço??
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);

17/07/2018

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, fiz a minha inscrição a anos atras e
16/07/2018

camila graciele de castro

esta inativa, gostaria de ativa la,quais
documentos?

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);

17/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O imóvel já estava quitado (11/2011) antes do

DATA
RESPOSTA

falecimento da Sra. Maria Ines. Deverão
providenciar o inventário dos direitos sobre o
imóvel e após solicitar minuta com os dados para
Outorga de Minuta. Abaixo segue a relação de
documentos.
****
DESTINATÁRIO: MARIA INES S MOREIRA
CONTRATO:1000051

Olá, boa tarde!
Minha mãe era proprietária de um imóvel em
Capivari, que foi quitado pouco tempo antes dela
16/07/2018

Regina Celia Moreira

falecer (falecimento em 01/06/2012).
Gostaria de saber como devo proceder para eu e

Termo de Quitação

Senhor(a)

meus irmãos obtermos o termo de quitação,
assim como a escritura definitiva do imóvel?
Obrigado.

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

17/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

22/09/98 - adquiri um imovel conforme dados
acima, recebi uma carta contendo em anexo a

Boa Tarde

minuta de escritura, onde foi solicitado para ser

17/07/2018 ROSELI LOPES DA SILVA

levada no cartório onde seria lavrada a escritura

Se não houve alteração nos dados para outorga

de compra e venda do imóvel, na época, com

da minuta, deverá procurar um Cartorio de Notas.

dificuldades financeiras foi engavetada. Hoje

Acredito que deverá ser em Campinas, se o

pretendo regularizar este imóvel. O cartório da

Outros

cidade informou que deveria contatar a COHAB,

Cartório de Socorro não estiver lavrando as

17/07/2018

escrituras da Cohab.

para isto. Vocês é que fazem a escritura.? O que
devo fazer,? e como para que tudo fique

Entraremos em contato.

regularizado. No aguardo de um retorno. Roseli
Lopes da Silva (19)38951337/celular (19)

Atenciosamente

991217294.

Bom dia

GOSTARIA DE SABER COMO ESTA MEU
17/07/2018

Anônimo

CADASTRO SE PRECISO RENOVAR ? E
SABER SOBRE MORADIA NÃO TENHO
INFORMAÇÕES SOBRE SORTEIOS NADA ...

Para que possa te informar sobre seu cadastro,
Outros

necessário que informe seu nome completo e
CPF.
Att

03/08/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estou entrando em contato para falar a respeito
do projeto Ehis-cohab.Eu gostaria de ver a
possibilidade de participar desse projeto,pois
estou cadastrada no programa desde 2009 e
estou muito necessitada. Sei que esse é o
problema de muitos, porém estou aqui me
expondo e fazendo minha parte para que os

Bom dia, Juliana

senhores conheçam minha história. Eu estou
desempregada no momento,apenas com uma

Com respeito ao seu cadastro está ativo, e você

renda do bolsa família,tenho uma filha de 15 anos

está apta para um futuro sorteio habitacional

e moro de favor na casa de parentes e eles
querem que eu desocupe a casa. Preciso de uma
17/07/2018

Juliana Cristina Teixeira

ajuda da prefeitura/COHAB para me liberar um
vale aluguel ou uma oportunidade de encaixar em

quando houver no municipio.
Programa Minha
Casa Minha Vida

O auxilio moradia/aluguel é analisado pela

03/08/2018

Secretaria de Habitação/SEHAB, ligue para

algum dos projetos da COHAB.

maiores informações ligue (19) 31199613.

Poderia ser um terreno pra eu construir,ou outro
já que precise assumir as parcelas ou qualquer

Atenciosamente.

outro a disposição. Não estou trabalhando no
momento,mas tenho uma ação trabalhista
correndo que a sentença foi favorável a mim,
então terei como arcar até conseguir um novo
emprego.
Sobre eu estar desempregada, é que me
acidentei na empresa em 2016,fiz uma cirurgia e
estou em tratamento pelo SUS na PUC,não tenho
mais muita firmeza com a mão esquerda por isso

Bom dia!

quero saber se minha parcela do mes 4 esta
18/07/2018

Anônimo

paga

Para direcionarmos ao Departamento
Outros

encarregado necessitamos que identifique o
número do contrato.
Att,

19/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia,referente ao imóvel,localizado em

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Aararaquara, avenida Fuade Chade 17 bairro
selmi dei 4 cep 14806370.

18/07/2018

Elida Cristina Nascimento

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

Foi recebido por mim,proprietária,uma notificação

financiamento, por ventura, refere-se a outro

judicial para efetuar o pagamento no valor de

agente financeiro, uma vez que na cidade de

cinco mil. Entramos em contato com a cohab para
informar que tenho o valor de Dez mil,e fui

Outros

Araraquara, a Cohab Campinas não possui o
empreendimento. A título de informação, o

informada que teria que enviar o email a vocês

telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)

para uma negociação.

3731-7600.

Aguardo ansiosamente uma resposta.
Elida

Att

19/07/2018

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);
18/07/2018

Anônimo

OI GOSTARIA DE

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);

19/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOA TARDE. NA QUALIDADE DE ADVOGADO
INVENTÁRIO DE DEISE BATISTA VILLA BELLA -

financiamento, por ventura, refere-se a outro

FALECIDA. A MESMA E´PROMITENTE

agente financeiro, uma vez que na cidade de

PROPRIETÁRIA DE UM IMÓVEL SITUADO NA
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1111, JARDIM 22 DE

RESPOSTA

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

CPF. 242.306.268-00, RG. 5.074.057,

FABIO SPERA

DATA

Boa tarde!

NECESSITO PROTOCOLAR PROCESSO DE

18/07/2018

RESPOSTA

Termo de Quitação

AMIO EM SANTA RITA DO PASSA QUATRO-

Santa Rita de Passa Quatro, a Cohab Campinas
possui apenas o empreendimento Morro Azul. A

19/07/2018

título de informação, o telefone PABX da Cohab-

SP. NO ENTANTO, NÃO TEMOS CÓPIA DO

Bandeirantes é (19) 3731-7600.

CONTRATO E NECESSITAMOS DO TERMO DE
QUITAÇÃO. COMO FAÇO PARA REQUERER
TAL DOCUMENTO?

Att

GRATO. FABIO SPERA - ADVOGADO.

Boa tarde!
Os boletos podem ser impressos em nossa site
www.cohabcp.com.br,acessar botão 2ª via de
boleto, preencher os campos com o numero do
contrato e CPF sem pontos e traços, clicar em
entrar, prestações em aberto. no final da pagina,

preciso imprimir o boleto vencido para pagar
18/07/2018

Anônimo

Outros
contrato 1140329

entrar com a data do dia seguinte, clicar em
refazer calculo e após selecionar o mes que quer
pagar, e imprimir o boleto.
Segunda via de boletos só podem ser pagas no
dia seguinte a sua emissão, para que haja tempo
de registro nas redes bancarias.
Qualquer duvida estamos a disposição através
dos telefone 3119-9578 e 3119-9579

26/07/2018

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!
19/07/2018 rubia mara de oliveira lazari

Gostaria de me escrever no programa da coah

Programa Minha

não possuo ímovel moro com meus pais e sou

Casa Minha Vida

maãe solteira.

•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);

19/07/2018

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);
20/07/2018

LUCINEIDE LOPES LIMA

SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO ,
POIS O MEU VENCEU NO DIA 18/05/2018.

- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

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

20/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

À Senhora Ana Claudia S. Gaba (procuradora do
Sr. Luiz Pedro Luccheta),
Conforme entendimentos via e-mail mantidos
com o funcionário Felipe Ferreira de Souza Coordenadoria de Liquidações e Fundos, na data
de 20/07/2018, as informações referentes ao
imóvel objetivado serão encaminhadas para o
20/07/2018 LUIZ PEDRO LUCCHETTA

Solicitação de termo de quitação para fins de
regularização da escritura

Termo de Quitação

endereço do imóvel.
Colocamo-nos à disposição para outros eventuais
esclarecimentos através dos telefones: (19) 31199593 ou 3119-9590, falar com Vicente ou Flávia Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

23/07/2018

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);
20/07/2018

Sara Roberto Barbosa

Quero me inscrever no programa minha casa

Programa Minha

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);

20/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Gildeni
Nessa lista consta somente o nome das pessoas
que recebem até R$ 1.800,00 e estão aptas a
participar de sorteios do Governo Federal.
Gostaria de saber por que não estou no
20/07/2018

Gildeni de Almeida

programa minha casa minha vida listagem de
2018

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para famílias com renda superior a mencionada,
não há necessidade de publicação nessa

03/08/2018

listagem.

Att
Bom dia!
Este canal da internet é da Cohab/CP que é um
20/07/2018

Anônimo

Solicito minha casa do cdhu

Programa Minha
Casa Minha Vida

órgão separado da CDHU.
24/07/2018
Para informações sobre imóveis da CDHU entrar
em contato pelo telefone 2138.0350.
Att,

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);
20/07/2018

irimar de jesus fernandes

OLA BOA NOITE GOSTARIA DE MAIS
INFORMACOES SOBRE O CADASTRO,PFV!

•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);

25/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Alugo apartamento San Diego
R$ 750
13010-201

Bom dia

Dois dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e
garagem.
21/07/2018

Anônimo

Condomínio incluso no valor do aluguel.
Terceiro andar.

As denúncias de irregularidades do Programa
Outros

Dúvidas 99244-8019

Minha Casa Minha Vida devem ser tratadas
diretamente com a Caixa Econômica Federal,
telefone 0800-7216268.
Att

o que acham dessa sacanagem e eu aqui
pagando aluguel e vcs nunca nme chamaram
VENDO APARTAMENTO NA REGIÃO DO
CAMPO GRANDE NO JARDIM BASSOLI
R$ 40
Campinas
Vendo apartamento no Jardim bassoli em
Campinas.
Sendo : Dois quartos , sala , cozinha e banheiro.
Valor R$ 35.000 Mil
21/07/2018

Anônimo

Aceito entrada de R$ 15 Mil e parcela o restante
por mês até 600 por mês , não consulto nome
SPC , Serasa .
Aceito carro mais dinheiro e parcelo o restante.
CONTATO (19) 994408737

o que acham disso

Outros

03/08/2018

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.
Bom dia! gostaria de atualizar meu cadastro.
recebi uma carta solicitando email e telefone de

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

contato. Segue dados
- CPF( do casal);
Email
23/07/2018

Elaine de paiva Souza

laine.souza167@gmail.com

- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- Cartão CIM;

Contato

- Certidão de Nascimento ( se solteiro);

19 3282-9112 e 19 99359-8209

- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;

Desde de já agradeço.

- Certidão de óbito (se viúvo(a))

Elaine

- 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;

25/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Ao senhor Luiz Donizetti Troquilho (procurador

DATA
RESPOSTA

Sr. Rafael P. Vailatte)
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.
O interessado / representante deverá comparecer

BOA TARDE,
23/07/2018

LUIZ DONIZETTI
TROQUILHO

Solicito o envio do termo de quitação do contrato

à sede da Companhia e protocolar a solicitação
Termo de Quitação

de obtenção do Termo de Quitação, ensejando o

24/07/2018

pagamento de taxa de protocolo de R$ 22,50.

nº1290039 de minha titularidade.

Porém, neste caso especificamente, por tratar-se
de imóvel situado em outra cidade, poderá ser
efetuado em agência bancária o depósito da taxa
de protocolo. Para tanto, conforme contato
telefônico na data de hoje entre a funcionária
Flávia Torres e o Senhor Rafael Vailatte, este
deverá encaminhar via e-mail
(flavia@cohabcp.com.br) a comprovação de que
é procurador do adquirente para podermos
fornecer os dados bancários desta Cohab
Campinas objetivando efetuar o referido depósito.
Bom dia

23/07/2018

Aline de Andrade Vieira

Gostaria de saber se eu tenho cadastro?

Outros

Consultamos esse número de CPF e não consta
cadastro nessa Cohab.
Att

03/08/2018

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

Boa tarde! Fiz a regularização fundiária do
23/07/2018

Anônimo

imóvel,gostaria de saber qual procedimento e o
passo a passo para obter a escritura da cohab
aqui na minha cidade Mogi Guaçu - SP. obrigado

Mogi Guacu, a Cohab Campinas não possui
Outros

empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Att

25/07/2018

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,

SOU MARCIO DE OLIVEIRA GONÇALVES

telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.

CPF. 150.341.808.-12

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

MEU CADASTRO VENCE EM 21/07/2018

- CPF( do casal);

EU PERGUNTO TENHO QUE IR NA COHAB,
23/07/2018

Anônimo

EU NÃO TENHO ATUALIZAÇÃO,
MEUS DADOS SÃO OS MESMOS ?
SE EU TIVER QUE IR QUAL O HORARIO E
DOCUMENTAÇÃO
AGUARDO
MARCIO

- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

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

25/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CONFORME CONSULTA 000553 REFERENTE
AO RECADASTRAMENTO EU JÁ POSSUO O
CARTÃO CIM E NÃO TIVE NENHUMA
ALTERAÇÃO NO MEU CADASTRO
EU PERGUNTO ESTOU ISENTO DE FAZER O
RECADASTRAMENTO NOVAMENTE

Bom dia Marcio

MARCIO DE OLIVEIRA GONÇALVES
23/07/2018

Anônimo

CPF. 150.341.808-12
RUA JOSE PERIN NETTO, 23 CASA 3 - JD.

Só é necessário fazer o recadastramento caso
Outros

haja mudança de endereço, telefone e

03/08/2018

remuneração.

DAS BANDEIRAS
CAMPINAS / SP

Att

19-993219534 MEU CONTATO
19-94437589

MEU CONTATO

19-32783777 - SERVIÇO JBMAQ COMERCIO
DE MAQUINAS
19-32783300 - SERVIÇO JBMAQ
Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
23/07/2018

EDVINO GUIDO DE

BOA TARDE! COMO FAÇO PARA ADQUIRIR A

CAMPOS

ESCRITURA?OBRIGADO

agente financeiro, uma vez que na cidade de
Minuta de Escritura

Mogi Guacu, a Cohab Campinas não possui
empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.
Att

25/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia.
Compareça a Cohab de segunda a sexta, das 8
23/07/2018

Anônimo

Olá! Tem previsão para novos apartamentos?

Outros

as 16 horas, se possuir renda de R$ 1.600,00 à

03/08/2018

2600,00.
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!
24/07/2018

Mayara Fernanda da Silva

Gostaria de saber como faço para me cadrastar.
Obrigada!

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);

25/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Marisa Boni,
Até a presente data, não houve pagamento, pelo

BOA TARDE!

24/07/2018

marisa benedita de jesus
boni

FCVS, a respeito do saldo devedor residual.
Portanto, o contrato não está apto para a feitura

gostaria de saber se tem alguma novidade sobre
a minuta de escritura para o contrato acima

Minuta de Escritura

da Escritura de Compra e Venda. Demais
orientações foram prestadas anteriormente
através de ofício e deste Serviço de Informação

DESDE JÁ
MUITO OBRIGADO

ao Cidadão.
Atenciosamente,

25/07/2018

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);
24/07/2018

Anônimo

Quero consulta minha inscrição cim

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);

25/07/2018

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,
25/07/2018

Anônimo

Programa Minha
gostaria de saber como funciona para se
cadastrar no programa, como funciona ?

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);

25/07/2018

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 saber como faço p me inscrever nos
25/07/2018

camila jessica vieira

programas habitacionais, qual a documentação
que precisa, se posso fazer online pelo site, quais
as regras??

•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);

25/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia

DATA
RESPOSTA

Em consulta ao CIM, verificamos que o seu
cadastro encontra-se inativo, assim, será
necessário que a Senhora comparece a sede da
Cohab Campinas munida com os originais dos
documentos relacionados abaixo:
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel

Boa noite fiz o cadastro na habitação faz mais ou

maiores de 18 anos);

menos uns 10 anos, e gostaria de saber como
25/07/2018 Jacqueline Silveira de Souza

esta o andamento das casas ou apartamento,
sendo que tem amigos meus que pegaram
apartamento e fizeram cadastro junto comigo e
eles tem condições financeiras

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
Outros

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

30/07/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Você pode fazer sua inscrição de segunda a
sexta feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da
Cohab - Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália A Inscrição é GRATUITA, não sendo necessário
trazer cópia da documentação, apenas os
originais.
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
26/07/2018

Anônimo

Gostaria de saber como financiar uma casa pela

Programa Minha

Cohab

Casa Minha Vida

maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

30/07/2018

no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
Bom dia

Bom dia, gostaria de saber com quem eu posso
falar sobre boletos de cobrança, pois eu tenho
27/07/2018

Anônimo

um financiamento de um imovel a uns 5 anos e
esse mês veio dois boletos e estou desconfiado

Para que possamos encaminhar a sua
Outros

solicitação, será necessário informar o número do
contrato, endereço do imóvel e o nome do titular

que um seja falso, desde ja obrigado.
Att

30/07/2018

DATA

NOME

29/07/2018

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá tem alguma previsão de projeto de habitação

Programa Minha

esse ano .. ?

Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA

30/07/2018

Anônimo

Posso fazer a inscrição pela internet

Programa Minha
Casa Minha Vida

POR ENQUANTO NÃO ESTÁ FAZENDO
INSCRIÇÃO PELA INTERNET SÓ

31/07/2018

PESSOALMENTE.
ATT,
Bom dia

30/07/2018

Anônimo

Tem alguma previsão para o sorteio de 2018 ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos previsão.

03/08/2018

Att
Boa tarde, Juliana
Boa tarde!
30/07/2018

Juliana Barbosa Pedroso

Gostaria de saber ,quais os documentos
necessários para realizar a inscrição.

Programa Minha
Casa Minha Vida

No próprio sitio da Cohab, clicando em "Cadastro
Habitacionais" você poderá conferir a lista de

02/08/2018

documentos.
Att
Bom dia
Para que possamos verificar, é necessário que

Boa tarde por que o cadastro da minha esposa
30/07/2018

Anônimo

não consta na lista temos os papeis de que foi
feito poderiam nos informar

Programa Minha
Casa Minha Vida

nos informe o nome completo e numero do CPF
da mesma.
Obrigada

03/08/2018

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia....
Realmente não foi constatado com esse numero

Prezados por que não consta no banco de dados
de vocês meu cadastro na cohab projeto minha
30/07/2018

Anônimo

casa minha vida meu CPF é 42592128859
gostaria de saber pois possuo todos os

de CPF nenhum cadastro. Solicito que
Programa Minha

compareça à Cohab com o comprovante do

Casa Minha Vida

cadastro para verificarmos o que ocorreu para

03/08/2018

que nao possa prejudicá-lo(a).

documentos que foi feito o cadastro

Att
Boa tarde, Rony
Bom dia !!!
Será necessário que você identifique o agente
31/07/2018

Rony Carlos

Gostaria de saber aonde posso conseguir copias
dos projetos de casa do jardim das roseiras em

Outros

financeiro, ou seja, quem financiou o
empreendimento e solicitar a cópia do planta

campinas> Gostaria de ter o projeto das casa de

nesse agente, pois não se trata de

3 dormitórios

empreendimento da Cohab Campinas

02/08/2018

Kennedy, boa tarde
Boa tarde,

No próprio sitio da Cohab, clicando em
"Cadastros Habitacionais" você poderá conferir a

31/07/2018

Kennedy Roger Rodrigues
Alencar silva

Gostaria de fazer cadastro minha casa minha
vida ou coahb ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

lista de documentos. Com dos documentos em
mãos é só comparecer a sede desta Companhia
Habitação, na av. Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq.
Itália, cujo atendimento é de segunda à sexta-

Atenciosamente

feira.
Att

02/08/2018

