cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Vi nos jornais de Tietê SP, que a justiça deu
ganho de causa aos mutuarios da cohab para que
não fosse cobrada diferenças residuais dos
01/02/2013

ALBERTO ANTONIO
CEZAR

contratos e a propria Cohab ja teria concordado,
como fica meu contrato se me impuseram e estou

Enviar o nome completo do mutuário, endereço, e
Termo de Quitação

pagando uma diferença de mais ou menos R$

numero do contrato para podermos analisar e lhe

01/02/2013

dar uma resposta sobre o seu caso.

900,00 parceladamente, vou ter q entrar na
justiça para não ter que pagar mais essas
parcelas e receber o valor pago indevidamente??
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

BOM DIA QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS
01/02/2013

Anônimo

NECESSÁRIOS PARA O PROGRAMA MINHA

Programa Minha

CASA MINHA VIDA,AGUARDO DESDE

Casa Minha Vida

JA´AGRADEÇO!

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

01/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
Primeiramente necessitamos do endereço do

bom dia gostaria de uma informaçao e possivel

imóvel, nome do adquirente e número do

vender uma casa da cohab mesmo sem quitar a
01/02/2013

Anônimo

divida com voces e mais dividindo o terreno ao
meio vendendo uma parte pra uma pessoa e a
outra parte pra outtra pessoa

Outros

contrato. Em caso de informações sobre o imóvel,
não podemos passar informações a terceiros,
apenas ao adquirente. Mas ja adiantamos que
vender metade do terreno não é possível.

01/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

referentea solicitaçao 000237 ficou bem claro a
sua resposta prefiro nao informar a pessoa na
01/02/2013

Anônimo

qual esta vendendo o terreno mas uma outra
duvida qual o risco que corro comprando um

Não podemos lhe informar nada, sem saber os
Outros

Anônimo

quitado e so metade do terreno
ok obrigado

01/02/2013

Anônimo

boaq tarde

01/02/2013

responsabilidade da Cohab.

terreno nessas condiçoes sendo que nao esta
01/02/2013

dados do imóvel, para verificar se é de

Outros
Programa Minha
Casa Minha Vida

Disponha.

01/02/2013

Envie sua solicitação.

01/02/2013

Cara Silvia: Sou responsavel por uma disciplina
aqui no IG-UNICAMP que trata da aplicação da
geologia a temas urbanos, como erosão urbanam
escorregamentos, enchentes. Gostariamos de

Após análise da Diretoria Técnica, sugerimos que

poder trabalhar com nossos alunos em algumas

sua solicitação seja encaminhada para a PMC.

áreas que sejam de risco geologico; Sei que voce
01/02/2013

Jefferson de Lima Picanço

possuem um cadastro destas áreas, feitas pela

Informamos também que o endereço eletrônico
Outros

da Secretária de Habitação segue abaixo:

ENGEFOTO, de Curitiba, em 2007 ou 2008;

sehab@campinas.sp.gov.br e cópia

Gostaria de saber se é possivel estabelecermos

simonenicoliello@gmail.com Qualquer dúvida

um contato para um trabalho nessas áreas agora

estaremos a sua disposição.

neste primeiro semestre, de março a junho/2013,
no ambito de nossa disciplina. aguardo seu
contato; Atenciosamente, Prof Jefferson Picanço

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA, POR FAVOR, QUERO SABER O
NOME E TELEFONE DO PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL DO SEGUINTE ENDEREÇO: Rua
Amilcar Carrara, nº128 - Bairro Engenho Velho 02/02/2013 EDUARDO E. DE TOLEDO

Capivari - São Paulo. Justifico meu pedido por o
imóvel está em estado de abandono a mais de

Outros

Não podemos fornecer informações dos
adquirentes a terceiros.

04/02/2013

dois anos. E preciso solicitar ao proprietario
providencias. Estou no aguardo. Eduardo E. de
Toledo (19) 9727-7347 / 92706763 / 3491-8065
eetoledo@gmail.com
queria saber informações referente a entrega de
documentos para aquisição dos apartamentos ,
As famílias que montaram pasta em dezembro

documetos foram entregues em DEZEMBRO ,

ainda não foram convocadas para vistoria e nem

QUERIA SABER SE A CAIXA JA ESTÁ
02/02/2013

Andreia teodoro da silva

CONVOCANDO AS PESSOAS PARA VISTORIA

Outros

assinatura do contrato. O CPF deverá estar na

E ASSINATURA DO CONTRATO , E SE TIVER

situação cadastral regular para ser aprovado na

ALGUMA RESTRIÇÃO NO CPF PODE

análise da Caixa Econômica Federal.

IMPACTAR NA AQUISIÇÃO DESTES
APARTAMENTOS ???

04/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados, Boa tarde Venho através desta
formalizar uma reclamação quanto a
desocupação da área do bairro Vila Palácios. A
COHAB desocupou algumas das residências da
viela 3. Porém as casas não foram demolidas,
causando algumas invasões, na esperança de
conseguir apartamentos, sendo que os mesmos
já possuem moradia, tirando a oportunidade de
outras famílias que realmente precisam. Com isso
esta causando prejuizos para as famílias que irão

03/02/2013

Anônimo

Referente a reclamação, informamos que a

continuar no bairro, como altos valores nas

desocupação e remoção das familias compete a

contas da Sanasa, pois além das invasões, os

Secretaria de Habitação - SEHAB e não a Cohab.

mesmos estão ligando agua clandestinamente de

Outros

Portanto sugiro que a reclamação seja realizada

nossas redes. Já fizeram até um Lava-Rápido

pessoalmente ou através do "156" na Prefeitura

clandestino em um espaço que foi desocupado´,

solicitando providências à SEHAB.

07/02/2013

causando prejuizos para nós moradores. EX.: A
casa da moradora Ana Maria A. da Silva Viela
Tres, 18 Já foi desocupada pela mesma, como a
casa não foi demolida, a mesma incentivou os
filho a continuarem na residência, na esperança
de cada um conseguir um apartamento da Cohab.
A casa de nº 17 já deveria ter sido demolida,
porém a moradora, que já conseguiu um

apartamento para morar, cedeu o mesmo para filha, se recusa a sair do imóvel com a intenção de conseguir outro apartame
03/02/2013

Anônimo

ola

Termo de Quitação

Envie sua solicitação.

04/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
04/02/2013

Anônimo

Olá, como faço para me cadastrar no programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

04/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

olha minha renda ultrapassa 80 reais do valor
04/02/2013

Anônimo

maximo requerido. sera que eu consigo o
financiamento do minha casa minha vida?
ola gostaria de saber se todos os apartamentos
sorteados foram oucupados ou tem alguns ainda

04/02/2013

Anônimo

ana silvia vieira

Foi sorteado? È um dos critérios do Programa

Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida.

Programa Minha

O sorteio ja foi realizado e as famílias estão

Casa Minha Vida

sendo convocadas.

espera?obrigada
gostaria de sabe como esta minha incriçao pois

Programa Minha

Favor nos enviar o CPF para podermos consultar

eu fiz ha 4 anos e nao sei com esta

Casa Minha Vida

seu cadastro.

1905, onde esta localizado, que bairro são os

Programa Minha

Enviar o seu CPF para consultarmos se o sr. foi

apartamentos para eu fazer a visita e quando esta

Casa Minha Vida

sorteado como cadastro reserva ou titular.

desocupado que vao ser sorteado novamente
para pessoas que estao na fila de

04/02/2013

Programa Minha

04/02/2013

04/02/2013

04/02/2013

Fui sorteado no ultimo sorteio dos apartamentos
no final do ano passado, minha classificação é de
04/02/2013 Marcos Roberto dos santos

04/02/2013

previsto a lista com minha classificação?
Atenciosamente Marcos Roberto
04/02/2013

Anônimo

teste

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

04/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Se ainda ainda não fez o cadastro na Cohab,
compareça na Cohab Campinas, para fazer a

gostaria de saber se ha algum plano de governo

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

entre cohab e caixa economica para
04/02/2013

wilma ferreira da silva

financiamento de imove(casa)PARA autonomo

Outros

mas com comprovação de renda,aguardo

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

04/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte

resposta,obrigado wilma ferreira da silva

neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

Minha mãe foi tirar a escritura da sua casa, foi
lavrado mas quando chegou no escritorio para
registrar não pode. disseram que precisa de um
comprovante da Cohabdo cancelamento da divida
da caixa economica, pois antes de vir a minuta a
Cohab disse que havia uma divida de oito mil ,
04/02/2013

marcia rodrigues da silva
camargo

referente a reajustes não lançados durante os
anos pagos, mas depois de um tempo disseram q
não havia mais divida e foi ai q veio a minuta e
fomos ao cartorio lavrar a escritura. mas agora
precisamos de um comprovante do cancelamento
desta divida. A escritura já foi assinada por Maria
Helena da Silva Regis de Paula/procuradora da
vendedora. Tentei ligar na Cohab mas ninguem
atende.Obrigado

Solicitamos encaminhar o número do contrato,
Termo de Quitação

endereço do imóvel e nome do adquirente, para
melhor análise do seu pedido.

05/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, Gostaria de atualizar minha inscrição no
Programa Minha Casa Minha Vida, quando eu
solicitei o cadastro eu coloquei junto com o meu,
04/02/2013

Elenir Maria Lopes lopes

o nome da minha irmã, porém, ela não reside
mais comigo, ela se mudou para MG, dessa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 5:00 as 12;00 horas para

05/02/2013

atualizar seu cadastro.

forma, gostaria que vocês excluíssem o nome
dela do cadastro e deixassem somente o meu. É
Olá, Gostaria de atualizar meus dados no
cadastro do PMCMV: quando eu realizei o meu
cadastro eu coloquei o nome da minha irmã junto
04/02/2013

Elenir Maria Lopes

do meu, porém, ela se mudou para MG, então eu

Programa Minha

gostaria de excluí-lo do meu cadastro aí na

Casa Minha Vida

COHAB, deixando somente o meu. É possível?

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas para

05/02/2013

atualizar seu cadastro.

Nome da minha irmã: Ildiane Maria Lopes
Obrigada.
como posso saber se o meu contrato ja esta
04/02/2013

Anônimo

liberado para a feitura de minuta de escritura, ja
que o nome não consta na relação,ja que muitos

Minuta de Escritura

Enviar seu nome completo, endereço e número
do contrato, para encaminharmos sua solicitação.

05/02/2013

vizinhos meus ja constam
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
05/02/2013

Anônimo

Boa noite!!

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

05/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Gostaria de saber como esta as
inscrições das pessoas q foram sorteadas, meu
05/02/2013

Fabiana

pai foi sorteado no de idoso ficou na fila de

Programa Minha

Enviar o numero do CPF do seu pai para

espera, e gostaria de saber quando ele vai ser

Casa Minha Vida

podermos consultar o cadastro.

Programa Minha

documentos que serão enviados para a Caixa

Casa Minha Vida

Econômica Federal para dar inicio ao processo de

05/02/2013

chamado. meu pai se chama: Romão Lopes
Belbel. Fico no aguardo Grata
recebi uma carta para comparecer dia 11-03
05/02/2013

Anônimo

munida com meus documentos gostaria de saber
se ja me garante um imovel e qual bairro seria

05/02/2013

Darcy Getulia Paschoal

Esta convocação se refere a entrega de

aquisição do imóvel.
O contrato em referência está sendo depurado.

Bom dia, Gostaria de saber se a minuta de

Assim, para maiores esclarecimentos, solicitamos

escritura de meu imóvel está liberada e já pode

entrar em contato com esta Cohab-CP -

ser retirada aí na Cohab. Caso a resposta seja
afirmativa, quais documentos são necessários?

05/02/2013

Minuta de Escritura

Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU,
através do telefone:(19) 3119-9592, ou ainda

Meu nome é: Darcy Getulia Paschoal e o numero

aguardar convocação que será enviada ao

do meu contrato é: 102.034

endereço do imóvel, com as informações

05/02/2013

pertinentes.
Compareça na Cohab Campinas para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
Bom Dia. Eu preciso saber o que preciso para me
05/02/2013

Carlos Alberto Bianchesi

cadastrar no Cadastro de Interesse Mobiliário.
Aguardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

05/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Meu Josiane tenho 1 filho de 9 Anos e
moro com minha Mãe Isaura, tenho muitos
problemas com ela, não temos um bom
relacionamento e isso acaba prejudicando a
convivencia junto com meu filho, estou na casa
dela mesmo porque não tenho condições de
manter uma casa sozinha devido a minha renda
ser de R$1.025,00 e sou mãe solteira, o pai dele
05/02/2013 Josiane Fagundes de Souza

faleceu com 16 anos e possuo apenas uma renda

Programa Minha

mensal, me cadastrei no programa Minha Casa

Casa Minha Vida

Minha Vida fui sorteada porém estou no cadastro

Como a sra. disse que foi sorteada no cadastro
reserva, deverá aguardar para saber se será

05/02/2013

convocada.

reserva, só deus sabe como tenho esperanças
ainda de conseguir o imovel e já tentei fazer pela
caixa porém é muito burocrático ,venho por meio
destas palavras espressar um pouco da minha
dificuldade e pedir encarissidamente ajuda de
voces e com fé e esperança vou conseguir. Att,
Josiane Fagundes de Souza
A pessoa que foi sorteada como cadastro
quanto tempo o nome da pessoa fica na reserva e
05/02/2013

Anônimo

porque tem pessoas que passam na frente de
outras?

reserva, permanece nessa posição até chegar a
Programa Minha

sua vez de ser convocado, o que pode acontecer

Casa Minha Vida

ou não. As pessoas são convocadas pela ordem
que foram sorteadas, o que não torna possível
uma pessoa passar na frente da outra.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA. GOSTARIA DE OBTER
INFORMAÇÕES SOBRE UM TERRENO QUE
ESTÁ DESOCUPADO, NO BAIRRO
RESIDENCIAL SÃO LUÍS, QUE É ÁREA DE
VOCÊS. ELE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LUIZ
FERNANDO DA SILVA(ANTIGA RUA 03) ELE

Pelo que pudemos verificar na planta trata-se de

FAZ LADO ESQUERDO, OLHANDO DA RUA

um lote de n° 19, da quadra R, da Rua Luiz

PARA FRENTE DO TERRENO, COM A CASA
05/02/2013

SIDNEI CARVALHO

DE NÚMERO 227. PEDIRIA SE FOSSE

Ferreira da Silva (ant. 03), n° 226. Ele fica entre
Outros

as casas de n° 218 e 232. Se realmente for este

POSSÍVEL INFORMAÇÕES SOBRE O

lote, a Cohab nada pode fazer, pois ele já está

PROPRIETÁRIO,OU SE AINDA É DÁ COHAB,

quitado e náo tem mais nenhum vínculo com a

POIS TENHO INTERESSE EM COMPRÁ-LO,

Cohab.

05/02/2013

PARA CONSTRUIR UMA MORADIA PARA
MINHA FAMÍLIA, POIS ESTOU
NECESSITANDO, E NÃO CONSEGUI
INFORMAÇÕES COM OS VIZINHOS.
ATENCIOSAMENTE, SIDNEI CARVALHO
Eu sou proprietária de um apartamento no
05/02/2013

Anônimo

Jd.Santa Lucia e gostaria de saber como obtenho

Outros

o nº cartográfico do meu IPTU?

Carlos Magno Teixeira de

EMAIL ? situaçao pessoal : salario R$ 1.800,00

Programa Minha

Oliveira

casado HÁ 12 MESES 2 dois filhos unica renda

Casa Minha Vida

MAGNO

05/02/2013

Programa Minha Casa Minha Vida, é ter renda

minha casa minha vida , pode ser passado via

em casa esposa nao trabalha Att CARLOS

Campinas.
Um dos requisitos para ser atendido pelo

Bom dia !!!!!! qostaria de saber sobre o planO

05/02/2013

Deverá procurar a Prefeitura Municipal de

igual ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Como sua renda é superior,
procure a Caixa Econômica Federal, que irá lhe
encaminhar ao Programa Minha Casa Minha Vida
com outra faixa salarial

05/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
gostaria de saber quando e onde vai ser as
05/02/2013

camila brolacci massarenti

inscrições para o programa minha casa minha
vida , e quais documentos são necessários ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

05/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
Para a liberação da hipoteca junto à Caixa, favor
providenciar a cópia da certidão de matrícula do

conforme enviada ontem a duvida sobre o

imóvel atualizada e trazer a esta Cohab/CP ou

cancelamento da hipoteca segue os dados
05/02/2013

Márcia Rodrigues da Silva

pedidos. contrato número: 106.105 endereço do

Camargo

imovel: Rua PERES VENTURA, 225 bAIRRO:

enviar pelo correio. Solicitamos também uma
Termo de Quitação

cópia da escritura do imóvel para ser arquivada

05/02/2013

nesta Cohab/CP. Caso opte por enviar pelo

Conjunto habitacional agostinho alcala Porto Feliz

correio o endereço é: Companhia de Habitação

requerente: Maria Olimpio de Lima Rodrigues

Popular de Campinas - Cohab/CP Av. Faria Lima
Nº 10 Parque Itália CEP 13036-900 Campinas-SP

Boa tarde!!!!! pedi informações sobre o programa
ok , passei errado meu salario . corrindo R$

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

1600,00 ok .preciso deslocar-me até a cohab , ou

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

voces podem enviar resposta sobre o programa e
05/02/2013

Carlos Magno Teixeira de

como funciona , sou casado dois filhos e esposa

Programa Minha

Oliveira

não trabalha , moro com minha sogra de favor ,

Casa Minha Vida

mas gostaria de ter nossa casa própria o que
temos que fazer ? NÃO TENHO ENTRADA MAS
TENHO FIADOR . grato Att CARLOS MAGNO
CARLOS MAGNO

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

05/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

05/02/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

conceiçao aparecida

por gentileza preciso copiado contrato vou

goncalves de souza da silva

precisar agradecida conceiçao
eu fui sorteada no dia 22 09 2012 levei o

05/02/2013 alice dos santos gonçslves

documentos dia 03 de dezembro queria saber se
tenhe uma resposta

05/02/2013

Anônimo

queria sber quanto tempo demora pra ter mais
sorteios de casas proprias

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente temos que saber o nome do
Cópia de contrato

adquirente, endereço do imóvel e número do

05/02/2013

contrato.
Programa Minha

A sua pasta ainda está em análise pela Caixa

Casa Minha Vida

Econômica Federal.

18/02/2013

Ainda não temos data prevista para o próximo
Outros

sorteio, acompanhe pelo site da Cohab e

06/02/2013

imprensa.

Boa Noite ! Estou com uma duvida, eu me
cadastrei no ano passado no mês de agosto que
eu me lembro, só que eu me mudei de endereço
em dezembro, como que eu faço pra mim ta me
atualizando meu cadastro pois ta com o meu
endereço antigo,Ei cheguei esta indo ai esses

A atualização do cadastro é feita de segunda à

dias só que uma mulher tinha me informado que

sexta feira, das 8:00 as 15:00 horas (dê

era até 12:00 o atendimento de atualização de
05/02/2013

Larissa de lima Simonato

cadastro,e como que eu estou de experiência no

Programa Minha

serviço não consigo esta saindo pra me ta

Casa Minha Vida

atualizando, até no mês anterior eu entrava no
sait e eu visualizava meu nome na LISTA GERAL
DE CADASTRO RESERVA EM ORDEM
ALFABÉTICA, só que eu entrei hoje não está
mais meu nome, isso quer dizer alguma coisa?
tem alguma coisa haver por eu não ter atualizado
cadastro? por favor me ajude, Anteciosamente
Larissa Simonato

preferência ao período da manhã).Explique na
sua Empresa que a sra irá atualizar seu cadastro
para poder participar do próximo sorteio. A Cohab
lhe fornecerá uma declaração de
comparecimento.

06/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

moro em area de risco tenho um filho pequeno e
06/02/2013

welhia pereira de souza

fui sorteada parao cadastro reserva isso significa
que eu tenho que aguadar ou devo procurar a

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Deverá aguardar, pois não temos o número de
Outros

famílias que serão convocadas pelo cadastro

06/02/2013

reserva.

cohab

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
06/02/2013

Francisca Fernanda Rocha
dos Santos

Cadastro para que possamos verificação para
entrar no programa juntamente com a caix
economica federal.

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

06/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

POR GENTILEZA, SOLICITO A VOSSAS
SENHORIAS ATRAVES DESTA A 2ª VIA DO
TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO
NA AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, N. 20, VILA
06/02/2013

PAULO PINTO DE
ALMEIDA

MONTE ALEGRE, NA CIDADE DE
PEDREIRA/SP (LOTE 3 DA QUADRA E), UMA
VEZ QUE A 1ª VIA EXTRAVIOU. A PRESENTE
TEM A FINALIDADE DE BAIXAR A HIPOTECA
CONSTANTE NA ESCRITURA.
ATENCIOSAMENTE, AGUARDO RETORNO SR.
PAULO PINTO DE ALMEIDA

Termo de Quitação

O imóvel em referêmcia não pertence Cohab
Campinas.

06/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
06/02/2013

Adriana

fiz cadastro ja faz um tempo, como faço para
renovar?

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
Outros

15:00 horas.(dê preferência ao período da

06/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
Se a sra. fez o pré-cadastro, compareça na
Cohab Campinas, para fazer a inscrição no

06/02/2013

Camila Ferreira da Silva

Pré-Cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida de segunda à
sexta-feira, no horário de 8:00 as 15:00 horas.(dê

06/02/2013

preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
atendimento, perguntas frequentes, item 4.2.

boa tarde gostaria de saber se minha inscrição
Seu cadastro está ativo, havendo qualquer

ainda esta ativa fiz em 2009 na prefeitura de
06/02/2013

Anônimo

campinas aguardo....meu nome é gerson

Programa Minha

alteração, seja endereço, trabalho e etc,

machado lopes rg 20108275-5 e cpf

Casa Minha Vida

compareça na Cohab para atualização, de

13218829801.... meu email
morena.mory@hotmail.com

segunda a sexta-feira das 8:00 as 12:00 horas.

07/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, Meu nome é Taís Gomes da Cruz,
sou estudante de geografia na Universidade de
São Paulo. Atualmente estou desenvolvendo uma
pesquisa sobre Habitação no município de
06/02/2013

Taís Gomes da Cruz

Campinas. Gostaria de saber se vocês têm dados

Outros

referentes ao déficit habitacional da referida
cidade no anos de 1950, 1960, 1970 e 1980.
Desde de já agradeço a atenção Taís Gomes da
Cruz
O Conjunto Habitacional Santo Dias - DIC VI esta
Boa noite, gostaria de receber informações de
06/02/2013

LUIZ CARLOS RIBEIRO

como obter a liberação do meu contrato de
nº.1370038 para efetuar a Minuta de Escritura,

em fase de regularização, com o processo ainda
Minuta de Escritura

No aguardo Luiz Carlos

não concluído. Assim que registrado o
loteamento, estaremos convocando os

07/02/2013

adquirentes e disponibilizando a relação de
documentos no site da Cohab/Campinas.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

Gostaria de saber qual o procedimento para
06/02/2013

Allan Nogueira de Oliveira

participar do minha casa minha vida. Ou como

Programa Minha

vocês podem me ajudar para a aquisição do meu

Casa Minha Vida

imóvel próprio.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

07/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos condições de informar exatamente o
tempo necessário para análise, tendo em vista
que é feita pela Caixa Econômica Federal. Assim
gostaria de saber,depois da pasta montada
07/02/2013

Anônimo

quanto tempo a caixa leva p/ chamar e quando
será entregue o apto?

que aprovada, a COHAB entrará em contato
Programa Minha

informando sobre a aprovação e sobre a data do

Casa Minha Vida

sorteio dos endereços das unidades. Caso

18/02/2013

reprovado, a COHAB também entrará em contato
através de carta informando sobre a reprova. O
apartamento será entregue somente após a
assinatura do contrato.

bom dia a/c minuta imovel tipo camp/3/49 n.35
antiga rua 11 cep. 13.081-170 vila presidente
costa e silva matricula 39740 2o.cartorio de notas.
07/02/2013

claudice gallo

titulo aquisitivo M.8695/22/11/1983 inscrição
10436 livro 2/F NECESSITO DO CONTRATO DA

Só podemos fornecer informações sobre o
Minuta de Escritura

referido imóvel, ao adquirente ou seu

07/02/2013

representante legal.

COHAB/PARA REGISTRO DA ESCRITURA.
QUAL O VALOR DA TAXA. ATT. CLAUDICE
GALLO.

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
gostaria de saber como posso entrar na lista das
07/02/2013

Anônimo

pessoas que foram sorteadas no programa minha
casa minha vida? obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

07/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
07/02/2013

Matheus do Nascimento
Vieira

Bom Dia, Por gentileza solicito informações de
como aderir ao programa, e quando ira abrir as

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

inscrições na região de campinas.

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

07/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Seu cadastro continua para o próximo sorteio.

Peço informações referente ao meu cadastro em
07/02/2013

Angela Santos

2009, como nao fui chamada neste periodo

Programa Minha

Caso haja alguma alteração em seus dados,

gostaria de saber se tenho que fazer novamente

Casa Minha Vida

compareça para atualizar, de segunda a sexta-

cadastro..Att.

07/02/2013

feira das 8:00 as 12:00 horas.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

07/02/2013

Anônimo

boa tarde como faço para conseguir minha casa
na cohab

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

07/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção Aatendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

07/02/2013

Anônimo

Gostaria de adquirir informações sobre como faço
o cadastro.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

07/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Quero saber se quem é solteira e sem filhos pode
07/02/2013

Anônimo

participar desse sorteio e qual a documentação
que tenho que levar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

07/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Gostaria de saber se terreno da COHAB
07/02/2013

Anônimo

QUITADO, pode fazer desmembramento?? e

Outros

Informar em que bairro o terreno está situado.

07/02/2013

quais os procedimentos?
No momento estão abertas inscrições para o
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, onde
QUERO SABER QUANTO VAI SAIR
07/02/2013

matheus

LOTEAMENTOS E COMO FAÇO PRA

são oferecidos somente apartamentos através de
Outros

COMPRAR?

sorteios. As incrições podem ser feitas de

07/02/2013

segunda a sexta-feira, das 8 às 15 h.Maiores
informações, neste site em Atendimento Perguntas Frequentes.

Gostaria de saber sobre o andamento de meu
cadastro na cohab,muitas pessoas q fizeram
07/02/2013

jose batista nascimento

cadastro comigo ja foram convocadas,e eu ainda

Outros

nao recebi nenhuma informação.Aguardo uma

Favor nos enviar o número do seu CPF para
podermos consultar se o sr foi sorteado ou não.

08/02/2013

resposta. Sem mais José Batista Nascimento
boa noite fui sorteada e gostaria de saber,
quando vou estar sendo convocada para fazer a
07/02/2013

Anônimo

pasta meu cpf e 308.493.158-59 por favor mandeme a resposta no email meire.lopes@hotmail.com
obrigado ate mais

Compareça na Cohab Campinas, de segunda -a
Programa Minha

sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas, pois a sra. ja

Casa Minha Vida

foi convocada. Seu número de sorteio é: Grupo 1
No. 1018.

08/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

08/02/2013

Sandro Gregorio

OLA BOM DIA GOSTARIA DE SABER COMO

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

FAÇO O CADASTRO PARA ESTAR

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

ADIQUIRINDO UM IMOVEL, SERIA

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

PESSOALMENTE OU EXISTE OUTRA FORMA?

da manhã). Em relação à documentação,

OBRIGADO

consulte neste site a opção atendimento,

08/02/2013

perguntas frequentes, item 4.2.
Bom dia, estava vendo os informativos da
COHAB pelo site e verifiquei que tem construções

08/02/2013

no res. Takanos preciso saber do meu cadastro

Compareça para atualizar seu cadastro, de

junto a COHAB no qual tenho desde 2001

segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 as

Alexsandra de Oliveira

fazendo anualmente minha atualizações e até o

Correia

momento não fiu sorteada, será que minha

Outros

15:00 horas (dê preferência ao período da
manhã). Não tem comprovante de inscrição, pois

escrição está sendo atualizada pq nem mesmo

o cadastro é feito com base no CPF de cada

tenho numero de inscrição ou nada que comprove

pessoa. Seu comprovante é seu CPF.

08/02/2013

meu cadastro junto a COHAB, desde já agradeço
a atenção e fico aguardando a resposta
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

08/02/2013

JEFFERSON TADDEI DA
SILVA

Boa tarde, Gostaria de saber onde devo

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

comparecer para solicitar a minha inscrição no

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

Programa "Minha Casa Minha Vida", quais os
documentos e procedimentos necessários. fico no
aguardo. obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

08/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O financiamento de material é feito pelo Fundap,
orgão ligado à Secretaria Municipal de Habitação
08/02/2013

claudineia maria da silva

eu gostaria de saber como que faço para

Programa Minha

solitação de telhados financiados pela cohb...

Casa Minha Vida

de Campinas.Favor ligar para F: 3119-9615 /
3119-9614 ou comparecer pessoalmentea Rua

08/02/2013

São Carlos, 677 - Vila Industrial (ao lado da
Cohab) e informar-se sobre os critérios de
atendimento.

Olá, boa tarde. Por favor, informe em que bairro
ao terreno está situado. Luzia dos Santos Serviço
08/02/2013

Anônimo

de Informações ao Cidadão Cohab Campinas. olá

Outros

Luzia boa tarde. o bairro é no Pq.Oziel,Campinas-

Necessitamos do nome do adquirente, número do
contrato da Cohab, para podermos informar.

08/02/2013

SP.
Gostaria de saber o valor final que terei que pagar
08/02/2013

Airson Viana

para quitação total do contrato de minha casa

Regularização

Favor nos enviar o nome do adquirente e número

junto a COHAB ainda este mês? Abs Airson

Fundiária

do contrato para podermos verificar no sistema.

Outros

Vocês ja pagam o carnê?

08/02/2013

Viana
Caro Sr. (a)., necessitamos do nome do
adquirente, número do contrato da Cohab, para
podermos lhe informar. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
08/02/2013

Anônimo

Campinas tenho aqui apenas o nome: IGREJA
EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MISSÃO,
OSTACIANO DO NASCIMENTO, E O
ENDEREÇO: RUA CABO RUBENS
ZIMERMANN,215,QUADRA A3,LOTE 10.

08/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por gentileza, podem me informar qual é a quadra
e o lote do imovel no seguinte endereço: Rua
08/02/2013 Eduardo Eugenio de Toledo

Amilcar Carrara, nº 128 - Bairro Engenho Velho Capivari/SP. Certo de contar com sua

Outros

No seu contrato consta estas informações. Só
podemos fornecer tal informação ao adquirente.

13/02/2013

colaboração, desde já agradeço. Eduardo E. de
Toledo
Fui sorteado como o apartamento na 1º lista,não
no cadastro reserva,mais quando fiz a
atualização dos dados estava morando com
minha companheira e minhas filhas, mais agora
08/02/2013

Anônimo

estamos separados,gostaria de saber se posso
dar continuidade na entrega dos documentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se puder vir antes da data que foi convocado,
compareça para explicar sua atual situação

13/02/2013

familiar.

para a montagem da pasta,pois ja estou com a
data marcada.E tenho ainda a necessidade da
moradia. Desde já obrigada
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
08/02/2013

Anamelia Francieli da silva Gostaria de saber as datas para cadastro e como
Marcucci

posso me cadastrar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Gostaria de saber como faço para me cadastrar
08/02/2013

Patricia Canuto Cardoso

nesse programa e se é necessário ter valor de
entrada se eu for contemplada com o imovel.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

GOSTARIA DE SABER QDO SERÁ O PRÓXIMO
08/02/2013

Anônimo

SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA
,MINHA VIDA .AGUARDO RESPOSTA, GRATA;

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da Cohab e

13/02/2013

imprensa local.

Bom dia, Gostaria de saber como esta as
inscrições das pessoas q foram sorteadas, meu
pai foi sorteado no de idoso ficou na fila de
09/02/2013

Fabiana Spadari Lopes

espera, e gostaria de saber quando ele vai ser
chamado. meu pai se chama: Romão Lopes

Programa Minha
Casa Minha Vida

Seu pai foi sorteado no grupo de idosos do
cadastro reserva No. 299. Deverá aguardar para

13/02/2013

saber se será convocado.

Belbel. CPF 10463410904 RG 472852 Fico no
aguardo Grata
EU ME CHAMO CIDA EU FOI UM DAS
SORTEADAS DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA NO DIA 22 DE SETEMBRO 2012 ,
09/02/2013

Anônimo

NÃO SOU CASADA NÃO TEM DEPENDENTE

Programa Minha

MAIS MORO DE ALUGUEL NÃO TENHO CASA

Casa Minha Vida

PROPRIA. A MINHA DUVIDA E SE POR EU
NÃO TER DEPENDENTE ISSO PODE ME
PROJUDICAR.

Sendo sorteada não é necessário ter dependente.
Nos envie seu CPF para confirmarmos sua
inscrição.

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Eu gostaria de saber como faço para me
09/02/2013

Felipe de Jesus Gomes

cadastrar para pagar uma casa da cohab para
mim?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

gostaria de saber o motivo de não ser sidado na
lista de cadastramento da cohab este o ano
passado ocoreu o sorteio das casas e meu nome

Como se trata de um sorteio, muitas famílias

não foi solicitado nem para sorteio e nem para

ficaram de fora. Venha atualizar seu cadastro

lista de espera semdo que eu fui ums dos
09/02/2013 claudinei de barros ferreira

primeiros a dar o nome para o sorteio da casa
gostaria de uma resposta sua subre meu caso
pois estou precisamdo de uma moradia e não fui
selecionado no sorteio e gostaria de saber se
realmente meu nome está para sorteio deste ano
de 2013 desde já grato

Outros

para saber o que houve com o seu cadastro, mas
lembrando que se trata de um sorteio.arcelo R. B.
Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá meu nome é Josie moradora do bairro do
Jd.Do lago continuação na rua Tenente antonio
barbosa nº302 e gostaria de saber o nosso bairro
e rua esta na relação da regularição fundiaria e
ou se sera feita a remoção total do bairro pois
aqui em nossa rua alguns moradores da rua
começaram a receber as cartas da cohab mais
09/02/2013

Josy A. Santos

não sabem o certo qual o motivo desta carta para
eles gostaria de saber se todos do bairro vamos

Cabe a Secretaria de Habitação (SEHAB)
Regularização

manifestar-se. Sugiro entrar em contato

Fundiária

pessoalmente à Rua São Carlos,677 (ao lado da

05/03/2013

COPHAB)ou pelo Tel 31199500 ramal 6918/6921.

receber esta carta ou se são só alguns os que
estão em área de risco.Por favor me ajude pois
estou desesperada com os boatos que estão
correndo pois tenho dois filhos sou doente e não
tenho renda e nem para onde ir. obrigada
aguardo contato com urgência

Compareça na Cohab Campinas para atualizar ou
fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
gostaria de saber se minha enscricao para o
10/02/2013 agnaldo pereira dos santos

projeto minha casa minha vida,esta aida esta
ativa ou se eu preciso refazer o cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
10/02/2013

joão carlos adão da

como faço para saber quando tem escrição de

conceição junior

casa propria

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
Outros

da manhã). Em relação à documentação,

13/02/2013

consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2. Marcelo
R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

Gostaria que me informasemm como faZço para
10/02/2013 Abilio Rodrigues de Miranda

adquirir a escritura definitiva de minha casa, e

Minuta de Escritura

como devo proceder, e os valores. Muito Grato.

Favor nos enviar o nome do adquirente, endereço
e número do contrato. o COHAB Campinas

13/02/2013

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
quero saber como esta meu cadastro? no
11/02/2013

andreo paulo de souza

programa minha casa minha vida. tbm nome tania
aguiar de souza.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

12/02/2013

Anônimo

quer saber como e feito o cadastro para as casas

Programa Minha

da cohab

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
12/02/2013 ronieber ricardo dos santos

como funciona o programa minha casa minha

Programa Minha

vida para fazer cadastro

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

12/02/2013 telma cristina garutti da silva

quro receber informações para o programa minha

Programa Minha

casa minha vida da cohab, sobre inscrições

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Seu e-mail foi encaminhado ao Setor de

Gostaria de saber a situação que se encontra um

Cobrança, uma vez que a Sra não esclareceu

imovel no nome de Benedito Clemente Pereira e
12/02/2013 Benedito Clemente Pereira

Ana Lucia de Souza Pereira,referente a
prestações do imovel cituado no endereço Rua
Domingos Guezzi,85 no Bairro Figueiredo em
Itapira S.P desde de ja agradeço a atenção.

que tipo de informação deseja. Em relação a
Outros

débito, nada consta. O termino de Financiamento
se deu em 09/2008. Se deseja informação sobre
Minuta de Escritura, envie então uma solicitação
ao nosso Setor de Contratos.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

12/02/2013

Andrea Lopes Teodoro

Gostaria de saber se pode ser feita a inscrição

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

para o minha casa minha vida, pessoas que ainda

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

se encontrao solteiras ? Qual a data para

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

inscrição? Quais documentos necessarios? E se

da manhã). Em relação à documentação,

pode ser feito pela internet?

consulte neste site a opção atendimento,

13/02/2013

perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
12/02/2013

joão carlos adão da

como fico sabendo quando abre inscriçoes de

Programa Minha

conceição junior

casa popular

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,

como eu mim cadastro aki pra ganhar um
apartamento tipo he que eu moro aki a 6 anos eu
12/02/2013

Anônimo

he meu irmão he moramos de aluguel trabalho he
n aguento mais pagar aluguel quero cadastrar pra
ganhar um apartamento . uq eu fasso ?? eu tenho
minha mulher so n sou casado ...

perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quero ser cadastrado para participar dos sorteios
dos apartamentos, pois moro em Campinas a 29
anos e pago aluguel a 10 anos,sou separado e

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

moro sozinho e tenho um filho aonde não posso

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

trazer-lo em minha residencia porque a dona da
13/02/2013

Carlos de Camargo Abeid

casa não gosta de criança, venho pedir atraves
desta um cadastro pois não tenho tempo para ir

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

13/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,

ate o local por causa do meu serviço não posso

consulte neste site a opção atendimento,

faltar. Agradeço... Aqui, quem fala é um

perguntas frequentes, item 4.2.

Campineiro honesto e trabalhador, e com muito
orgulho desta cidade.
Caro Sr. (a), vocês ja pagam o carnê? Marcelo R.
B. Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
13/02/2013

Anônimo

COHAB Campinas sim,faltam apenas 1 parcela
para quitar.. gostaria de saber se há ou não a
possibilidade desse lote ser desmembrado,após a
sua quitação total. fico no aguardo Marcelo

Compareça na Cohab com o número do contrato
Outros

(carnê), para poder falar com o Departamento
Comercial, que lhe explicará em relação ao
imóvel referido.

13/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

quero pedir a prefeitura de campinas a finesa de
mandar limpar terreno da antiga favela do sta
lucia pois ta virando deposito de lixo esconderijo
de traficantes sem contar que alguns dias atras

Sua solicitação não trata de assunto da Cohab

uma sra foi esfaqueada pois o marido se
13/02/2013

Anônimo

escondeu no mato que criou nesde terreno

Outros

desativado da favela ta impossivel continuar sem

Campinas. Deverá ligar 156 ou procurar
pessoalmente a Prefeitura Municipal de

13/02/2013

Campinas ou ainda a Regional mais próxima.

reclamar pois bixos pessoentos entram nas
nossas casas ate cobra ta aparecendo , peço por
favor a limpesa destas areas desativadas favela
nucleo sta lucia obrigada pela atenção

Para qual vencimento o sr deseja que esse boleto

mensalidade em atraso, gostaria que as guias
13/02/2013 lucas rodrigues dos santos

fossem enviadas por email-

Outros

awadilson@yahoo.com.br- contrato-2150027

processo para encaminhar à Caixa, esta

Camargo

normalmente procede à liberação da hipoteca em

escritura, via sedex , como pedido para a
liberação da hipoteca junto a caixa. Agora quanto
tempo vai demorar e vocês mandarão via correio
o teremos que ir até ai desde já agradeço a
atenção. pedido anterior número 000268

14/02/2013

Após o recebimento da certidão, faremos o

certidão de matrícula do imóvel e cópia da
13/02/2013

uma segunda via, sendo valido somente até a
data de vencimento impressa no mesmo.

Boa tarde Rita de Cássia, Já enviei a cópia da

Márcia Rodrigues da Silva

seja enviado? Lembramos que nosso boleto é

Termo de Quitação

30 dias. Posso tentar pedir um prazo menor,
porém não vou prometer nada, pois não depende
de nós. Para encaminharmos pelo correio com
AR, solicitamos enviar o endereço completo para
o recebimento.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

fiz um cadrasto na prefeitura de campinas sao
paulo. ate o momento nao sei se fui sorteada
estou passando uns dias em santa catarina e
13/02/2013 elisangela pereira de oliveira

gostaria de saber se posso receber a resposta
por- email ou por telefone sei que o sorteio ja foi

Programa Minha

Favor nos enviar seu CPF para podermos

Casa Minha Vida

consultar.

14/02/2013

feito pela midia tambem continuo sendo moradora
em sp devo voltar no final do mes . obrigado
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

Olá Boa Noite! Meu nome é jailza silva moro com

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

a minha mãe em uma casa do programa minha
13/02/2013

Jailza simone da silva

casa minha vida, eu vou me casar e gostaria de

Programa Minha

saber quando começa as inscrições de tem

Casa Minha Vida

alguma data prevista e quais os requisitos!

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

14/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,

Obrigada

perguntas frequentes, item 4.2.

Boa noite, Minha inscrição foi sorteada, recebi
Compareça na Cohab de segunda a sexta-feira,

uma carta via correio, orientando o dia e Horário
13/02/2013

Karina Bable

para comparecer no Pq. Itália. Porém, quando
recebi a carta, já tinha passado o período. Como

Outros

no horário de 8:00 as 13:00 horas para marcar
uma nova data para a sra trazer seus

14/02/2013

documentos.

devo proceder? Aguaardo resposta. Obrigado.
Atenciosamente, Karina.

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
PARA SE ESCREVER NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA DA COHAB, O QUE
14/02/2013

NILTON CESAR SALA

PRECISO QUAIS AS REGRAS, SOU SOLTEIRO
POSSO PARTICIPAR DO PROGRAMA. ESTÃO
ABERTA AS INSCRIÇÕES. FICO NO AGUARDO

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SOLICOTO CÓPIA DE CONTRATO (JÁ
14/02/2013 ALBERTO JOSÉ MICCOLI

QUITADO) CUJO Nº É 03505022/1 FIRMADO
EM 01/04/1974 PARA FINS DE

Cópia de contrato

favor comparecer na Cohab Campinas para
retirar (se ainda não foi retirado).

14/02/2013

DOCUMENTAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

QUERO SABER COMO FAÇO PARA ME
14/02/2013

VANDERLEIA ARAUJO DO ESCREVER PARA CONCORRER AO SORTEIO
NASCMENTO

DAS CASAS OU APARTAMENTOS DA COHAB
PELO SITE

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção Aatendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Gostaria de saber como esta as
inscrições das pessoas q foram sorteadas, meu
pai foi sorteado no de idoso ficou na fila de
espera, e gostaria de saber quando ele vai ser
chamado. meu pai se chama: Romão Lopes
Belbel. CPF 10463410904 RG 472852 Fico no
aguardo resposta: Sra. Fabiana, de fato seu pai
foi sorteado no grupo de idosos do cadastro
reserva No. 299. Deverá aguardar para saber se
14/02/2013

Fabiana Spadari Lopes

Como já foi informado, a posição dele no cadastro

será convocado. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de

Programa Minha

reserva é de número 299. Ainda não temos data

Informações ao Cidadão COHAB Campinas ****

Casa Minha Vida

prevista para chamada. Qualquer dúvida, ligue

Por gentileza gostaria de saber quando será feita

14/02/2013

para 3119-9645.

essa convocação, pois no dia do sorteio foi falado
que todos os idosos seriam chamandos para
fazer a inscrição, qual é a posição dele na fila ?
tem, alguma previsão, pois ele esta pagando
aluguem e necessita com urgencia essa moradia,
como será feita essa convocação, como faz p
alterar o endereço da carta, pois ele esta
morando em outro endereço. Grata Grata
bom dia, gostaria de uma informação. Fui
Compareça normalmente no dia da sua

sorteada no programa mcmv, fui convocada a
14/02/2013

Anônimo

comparecer no dia 19.03.2012, no entanto fiquei

Programa Minha

convocação e explique sua situação. Caso queira

desempregada a um mes. gostaria de saber qual

Casa Minha Vida

conversar com a Assistente Social, ligue 3119-

a possibilidade de continuar no programa e ser
beneficiada.

9644 / 3119-9645.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de participar dos sorteios da casa propria
mas nao consigo nem mesmo realizar o cadastro
na cohab-campinas, ja preenchi umas 3

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

solicitaçoes na agencia mas ate agora nem me

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

chamar para realizar o cadastro me chamarao,
14/02/2013

michael jonathas fonseca

preciso muito de uma casa, nao estou mas tendo

Programa Minha

batista

condiçoes de pagar aluguel nesta cidade que

Casa Minha Vida

cada mes que passa deixa o aluguel mas caro,

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

14/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,

nos forçando a envadir terras aparentemente

perguntas frequentes, item 4.2.

abandonadas e construirmos baracos longe de
tantos impostos e burocracias. desde ja agradeço
a atenção e aguardo vossos contato.

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

14/02/2013

Anônimo

Ola, Tenho um terreno na Cidade Singer, e

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

gostaria de saber se houver mesmo a

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

desapropriação, devido a ampliação do aeroporto

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

viracopos, eu consigo uma casa pela cohab? Ou

da manhã). Em relação à documentação,

eu tenho q estar morando na casa?

consulte neste site a opção atendimento,

14/02/2013

perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
14/02/2013

Anônimo

ola

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA ANO PASSADO COMPARECI A COHAB
CAMPINAS, PARA PREENCHER A INSCRIÇÃO

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

PARA CASA, MAS NÃO SEI EM QUE DEU,

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

POIS, ME FALARAM QUE IRIAM ME CHAMAR
14/02/2013 NADIELY SILVA MARTINS PARA MONTAR PASTA, MAS ATE AGORA NAO
FOI CHAMADO, SEI QUE DEMORA, MAS

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

14/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,

APENAS QUERIA TER CERTEZA DE QUE MEU

consulte neste site a opção atendimento,

PREENCHIMENTO DO PAPEL NO DIA FOI

perguntas frequentes, item 4.2.

VÁLIDO. AGUARDO
Bom dia gostaria de saber a renda da familia pela
moradia da cohab a renda é de R$1,600,00 que

Se ainda não fez o cdastro, compareça para

da uns 2/3 salario minimo,a minha renda familiar

fazer. Em relação a renda, acreditamos que em

é de R$ 1,997,00 sem os descosto no holerite, se

breve o Governo Federal irá corrigir. compareça

fosse os 3 salario minimo que falan é de
R$2,025,00,"tenho o direito ou não no progama
14/02/2013 jadilson roberto da silva lima

minha casa minha vida do governo" Moro num
apartamento que esta na justiça eu pagava
aluguel pro dono só que ele não pagava o
apartamento,agora opartamento esta na justiça
eu moro no apartamento a mais de 6 anos, o que
fasso gostaria de um retorno,já tenho cadastro na
cohab.

na Cohab Campinas, para atualizar ou fazer seu
Programa Minha

cadastro no Programa Minha Casa Minha Vida de

Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Olá, sou funcionário publico de Campinas,
14/02/2013 Marcelo Henrique de Paula gostaria de fazer um cadastro para para moradia.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
CADMUT

Como procedo? tem no site a ficha cadastral?

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

14/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

oi como eu faço p me cadastrar no programa
14/02/2013

lucicleide soares

minha casa minha vida e oque precisa p entrar n
programa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

14/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Boa tarde, Fui sorteada no programa minha casa

A declaração de moradia pode ser uma

minha vida e não tenho o comprovante de

declaração do posto de saúde ou carteira de

endereço, o posto de saude não quis fornecer a
14/02/2013

Anônimo

declaração. Posso escrever uma declaração de

Programa Minha

próprio punho com meu endereço e registrar no

Casa Minha Vida

cartório?? meu e-mail é:
livia.covezzi@yahoo.com.br Atenciosamente,
Livia

trabalho. Declaração em cartório, a Caixa
Econômica Federal não aceita. Insista no posto
de saúde que eles fornecem, explique que é para
o Programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas
convocadas conseguem.

14/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

GOSTARIA DE SABER QUANDO QUE
14/02/2013

Anônimo

REABRIRÁ AS INSCRIÇÕES PARA O SORTEIO
DE CASAS EM CAMPINAS. ATT...

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

14/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,

marilia@conducab.com.br fone: (19) 9236-8280

consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Conforme o Sr. mesmo informou, com a quitação
do saldo devedor pela seguradora em razão da

eu gostaria de saber como faço para contactar o

aposentadoria por invalidez, deixou de existir a

seguro de meu imovel ,que adquiri junto a coahb

cobertura securitária para o seu contrato. Os

e prefeitura aqui de itapira, faz 24 anos que

prêmios de seguros - Danos Físicos do Imóvel -

adquiri este imovel, ele nunca passou por

Morte e Invalidez Permanente do Sistema

reformas, e esta apresentando rachaduras e
14/02/2013 luis carlos pereira de godoy

trincas , qdo me aposentei por invalidez ,quitou
,como devo acionar o seguro ou um engenheiro,

Financeiro de Habitação são cobrados e
Outros

possuem cobertura durante a vigência do

15/02/2013

contrato. Quando termina o prazo do

como devo proceder,pois temo que o imovel

financiamento ou é quitado antecipadamente por

ofereça risco de desabamento,que orgão devo

morte ou invalidez permanente deixa de existir a

acionar ,se tem algum endereço ,email ou alguem

cobertura. Esta Cohab/CP não tem providências a

responsavel da coahb com quem eu possa

executar, o imóvel já esta quitado e a

esclarecer algumas duvidas! att Luis carlos

manutenção do imóvel é de responsabilidade do
adquirente.

gostaria de receber por e-mail minhas faturas
14/02/2013

ronaldo andre costa

pendentes com valores atuais para pagá-las e
ficar em dia, grato.

Outros

O empreendimento Jd São Diego, não é
administrado por essa Cohab Campinas.

15/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite! Sou cadastrado no programa em
14/02/2013

Rudy Jordach Fernandes

questão e desejo saber por favor, se já existe

Programa Minha

data prevista, para o próximo sorteio. No aguardo

Casa Minha Vida

e desde já agradeço. Att; Rudy

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Continue consultando o site da Cohab e

15/02/2013

imprensa local para se informar.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

14/02/2013

TATIANE GONÇALVES DE
ANDRADE

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO A MINHA
INSCRIÇÃO NA COAB, PARA ADQUIRIR A
MINHA RESIDENCIA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

15/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

14/02/2013

ADENILSON GONÇALVES

GOSTARIA DE FAZER A MINHA INSCRIÇÃO

Programa Minha

ANDRADE

NA COAB.

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

15/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

15/02/2013

NILTON GONÇALVES
ANDRADE

PRECISO DE UMA CASA MORO DE FAVOR
COM MINHA ESPOSA E FILHA, AGUARDO
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

15/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SOLICITAÇÃO NUMERO 2013/1/7301 JUNTO
AO 156 EQUIPE COM VEÍCULO OFICIAL
EFETUOU VISITA AO LOCAL EM 14/02 - POR
VOLTA DAS 10:00HS E AS 14:00 JÁ HAVIA
CAMINHÃO DESCARREGANDO MÓVEIS NO
LOCAL. SOLICITO A GENTILEZA EM

Sua solicitação foi encaminhada nesta data,

INFORMAR SE A CONSTRUÇÃO É REGULAR,
15/02/2013

Anônimo

SE A PREFEITURA AUTORIZOU A

Outros

HABITAÇÃO, OU TRATA-SE MESMO DE

15/02/2013, à Coordenadoria Especial de
Habitação Popular, da Secretaria Municipal de

15/02/2013

Habitação.

INVASÃO. CASO CONTRÁRIO, A AÇÃO É UM
CONVITE AOS MOVIMENTOS DIVERSOS (MST
E OUTROS) A INVADIR E TOMAR POSSE DO
LOCAL. FAVOR RESPONDER AO E-MAIL:
jo_lima@hotmail.com ou fone 019-9572-8010
obrigado
Venho mais uma vez pedir para que a cohab
tome providencia sobre o terreno no dic 1 na rua

15/02/2013

Marcela Roberta das Dores
Gomes

Raul Guilherme Plasmam, voces ja fizeram a

Iniciamos o cercamento da mencionada área no

limpeza do terreno mas nao fez nada para que as

dia 12/03 cujo término ocorrerá com a retirada da

pessoas não jogassem mais lixo no local e esta

Outros

banca de frutas instalada irregularmante no local.

novamente cheio de lixo, gostaria de saber se

Estimamos que o fechamento total será em 15

não iram fazer nada pois desse jeito que ta não

dias.

15/03/2013

da pra ficar voces disseram que iriam murar o
local mas ate agora nada
15/02/2013

MICHELLE ARARUNA

Boa tarde a todos,haverá sorteio em março?grata

FELIPE

michelle

Outros

Ainda não temos data definida. Acompanhe pelo
site da Cohab Campinas.

15/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

15/02/2013

andreia do nascimento

considerado pela caixa economica minha casa

gostaria de saber qual valor no olerite e
minha vida pela prefeitura se e liquido ou bruto

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

O valor considerado de R$1.600,00 é o bruto.

DATA
RESPOSTA
18/02/2013

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
15/02/2013

Paulo Roberto Silveira

como eu faço pra fazer um cadastro da

Programa Minha

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

coab.atenciosamente obrigado.

Casa Minha Vida

da manhã). Em relação à documentação,

18/02/2013

consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2. COHAB
Campinas
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
15/02/2013

Suéllen Bezerra Moraes

Gostaria de fazer a incriçao para casa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

15/02/2013

roberta bezerra moraes

fazer incriçao para casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
15/02/2013 marcilene moreira de oliveira

documentos dos sorteados....para aprovaçao dos
apts sorteados

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

gostaria de saber se tem com fazer agora a
15/02/2013

Daiana Paula moraes

inscrição da minha casa minha vida e gostaria de

moreno

saber também se tem vagas na cohab de

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,

campinas para que eu possa estar trabalhando?

consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

16/02/2013

adeumarcio jose da silva

moro em area de risco.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor enviar sua solicitação.

18/02/2013

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
16/02/2013 VICTORIO REGI BALIERO ORARIO ATENDIMENTO DOCOMENTOS E DIA

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Minuta de Escritura de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
16/02/2013 Caroline Braga dos Santos

Copia de contrato

perguntas frequentes, item 4.2.
Favor enviar sua solictação.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
16/02/2013

ariana andreza mennocello
pozzuto

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Solicito iscricao de casa popular

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Boa tarde a todos. Preciso de um esclarecimento
sobre a comprovação de endereço para dar
continuidade ao processo de financiamento do
imovel sorteado , a convocação é para o dia
03/04/2013 , não temos comprovante de
endereço no nome do sorteado, pois moramos de
aluguel , o posto de saúde do bairro não pode

16/02/2013

Anônimo

fornecer a declaração , porque não tenho
prontuario aberto, moro ha pouco tempo neste

Programa Minha
Casa Minha Vida

Com a carteira de trabalho, tendo registro a mais
de dois anos, é uma comprovação de moradia. O

18/02/2013

tempo de trabalho precisa ser atual.

bairro não fiz consulta ainda, ha alguma outra
forma de comprovar o endereço? com a
apresentação da minha carteira de trabalho que
comprova que todos os meus trabalhos foram em
campinas eu consigo comprovar? Aguardo
retorno. Obrigada Livia Covezzi Ferronato
GOSTARIA DE SABER SE MEU NOME FOI
16/02/2013 elisangela pereira de oliveira

SORTEADO NO PROGRAMA MINHA CASA

Programa Minha

Não foi sorteada, deverá aguardar o próximo

MEU CPF 28560696814 RG35745352-9

Casa Minha Vida

sorteio. Ainda não temos data prevista.

OBRIGADO

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A matricula do imóvel não é providenciada pela
Cohab/CP, verificamos em nossos controles que

17/02/2013

Waldemar Francisco de
Souza

não há registro de escritura no contrato em

Solicitação de uma nova matricula pra registro do
imovél, para isenção do IPTU. Mudança do

Outros

proprietario do imovel, causa falecimento.

referência (0590156), assim a matricula mudará
de proprietario após a elaboração da minuta de

19/02/2013

escritura e escritura definitiva. Em caso de morte
do adquirente antes da minuta de escritura
deverá ser providenciado o inventário do imóvel.

Fiz o cadastro no Programa Minha Casa Minha
Vida e gostaria de saber se já fui contemplado no
17/02/2013

Anônimo

programa. Se sim, como devo proceder? Se não,
há alguma previsão? Meu nome é Sebastião

Programa Minha

Favor nos enviar seu CPF para podermos

Casa Minha Vida

consultar.

18/02/2013

Ferreira dos Santos.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

Olá Quais sao os documentos necessarios para o
17/02/2013

Aurea Suzana Oliveira de

cadastramento Minha Casa minha Vida? Nao

Programa Minha

Aquino

consegui localizar no site essas informaçoes. Mto

Casa Minha Vida

obrigada!

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE. POR FAVOR GOSTARIA DE MAIS

17/02/2013

CLARA FERNANDA
QUEIROZ DE MELO

IMFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO PARA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

COHAB 2013.POR FAVOR COMO FAÇO PARA

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

ME INSCREVER.JÁ PROCUREI NO SITE DA

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

COHAB,DA FAZENDA,CDHU.SE TIVER O SITE

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

OFICIAL PARA ME INFORMAR FICO GRATA

da manhã). Em relação à documentação,

DESDE JÁ.ATENCIOSAMENTE QUANTO MAIS

consulte neste site a opção atendimento,

INFORMAÇÕES PARA MIM É MUITO

perguntas frequentes, item 4.2.

18/02/2013

IMPORTANTE

17/02/2013

NARA FRANCISCA DE

BOA TARDE, COMO FAÇO PRA SABER SE O

SOUSA MACHADO

MEU CADASTRO ESTA ATIVO NA COHAB?

Favor nos enviar seu CPF por este site, ou
Outros

Gostaria de saber como posso conseguir o termo
17/02/2013

olivia doraci rovaron

de quitaçao de um imovel quitado em 1991.
Aguardo retorno Obrigada

comparecer para atualizar seu cadastro, de

18/02/2013

segunda a sexta feira, das 8:00 as 12:00 horas.

Termo de Quitação

Favor nos enviar o nome do adquirente, endereço
do imóvel e número do contrato para consulta.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BEM FUI CASADO E NA EPOCA FIZ UM
CADASTRO NO MINHA CASA MINHA VIDA ME
SEPAREI HA DOIS ANOS E CONTRAI OUTRO
CASAMENTO QUERO SABER SOBRE MEU

17/02/2013

DIEGO DE SOUZA DA
SILVA

CADASTRO COMO DEVO FAZER PARA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

ATUALIZA LOS JA QUE NAO TENHO NEHUM

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

CONTATO COM MINHA EX MULHER E
DESEJO FAZER O CADASTRO COM MINHA
ESPOSA ATUAL E QUERO PODER

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,

PARTICIPAR DOS SORTEIOS ME AJUDEM

consulte neste site a opção atendimento,

POIS TENHO DUAS CRIANÇAS EM CASA

perguntas frequentes, item 4.2.

PAGO ALUGUEL E PRESCISO RESOLVER
ESSE IMPASSE DESDE JA AGRADESÇO A
ATENÇAO diego de souza da silva ps.fones 19
83243845 19 88945148

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

venho por meio dessa solicitação,kessia andria
sales me informar sobre casas em limeira que
estão com dividas á ponto de irem para leilão,
gostaria de saber se tem como comprar esse tipo
de casas nessas situações, como quitar á divida
ou o que devo fazer ou procurar,fiquei sabendo
que existem pessoas que estão perdendo essas
casas em limeira. Sou amaziada á 12 anos, tenho

Em relação as inscrições para o Programa Minha

uma filha pago alugueu para minha tia onde moro

Casa Minha VIda, a sra. deverá procurar junto à

no fundo de sua casa, já faz algum tempo que

Prefeitura Municipal de Limeira, para saber como

faço inscrição em limeira mas é muito dificil
17/02/2013

kessia andria sales

conseguir e já faz 4 anos que não abrem
inscrição para limeira, eu e meu marido
trabalhamos temos uma renda de +- 3000
registrado em carteira,temos um dinheiro
guardado no banco e fgts também ,nos temos
que entregar á casa porque minha tia pediu e

que o município está fazendo este cadastro.
Outros

Como a Cohab está em Campinas, podemos

18/02/2013

informar apenas para quem reside nesta cidade
de Campinas. Em relação a casas que estão
inadimplentes, quando ocorre tal fato, a Cohab
retoma o imóvel através da justiça.

fomos ver aluguel está 600 , prefiro pagar na
minha casa do que em aluguel, para finaciar
casas em limeira está muito dificil só encontra
casas com valores muito alto 160mil dessa forma
não temos condições, mas se conseguicemos
comprar uma dessas casas seria muito bom para

nós,me falaram existem pessoas que já compraram casas nessas situações seria uma oportunidade unica para nós, por fav

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
18/02/2013

Anônimo

quais os documentos necessarios para fazer

Programa Minha

incrição no programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

MORO NESTE IMOVEL HÀ +OU- 10 ANOS COM
ALUGUEL ATUAL DE R$500, MENSAIS. É UMA
ÁREA DE INVASÃO QUE SEGUNDO O
PROPRIETÁRIO,ESTAVA LEGALIZADA PELA

O NR Sete de Setembro é uma área particular,

COHAB E COMO O IMÓVEL ESTAVA

portanto os critérios de comercialização foram

ABANDONADO,FIZEMOS UM CONTRATO

definidos pela própria Associação de Bairros e no

VERBAL DE ALUGUEL POR TEMPO

caso a COHAB foi contratada pela referida

INDETERMINADO. ALGUNS ANOS DEPOIS,

Associação para prestar alguns serviços na

ELE VENDEU O IMÓVEL PARA O IRMÃO QUE
18/02/2013

carlos roberto andrelino

É O ATUAL PROPRIETÁRIO DESSE E DE

implantação do bairro. Creio que neste caso,
Outros

embora não conheça a base do entendimento

OUTROS IMÓVEIS TAMBEM. ESTOU SENDO

entre as partes, deva tentar acordo com o atual

AMEAÇADO DE DESPEJO BRUTAL A

morador, defendendo-se com base naquilo que

QUALQUER MOMENTO. NÃO CONSEGUI

foi combinado e justo para as partes. Sugiro

OUTRO LOCAL ADEQUADO PARA MORAR,

ainda, que caso queira procurar a Associação na

POIS TRABALHO COM CONFECÇÃO NO

pessoa do presidente Edijalma para outros

LOCAL E TENHO MÁQUINAS. GOSTARIA DE

esclarecimentos caso julgue necessário.

SABER SE ESSES PROCEDIMENTOS SÃO
JUSTOS PERANTE A LEI E AOS CRITÉRIOS
DA COHAB

05/03/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
18/02/2013

Milton carlos Silveira

Como e onde posso me inscrever no programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

18/02/2013

Marilia Gabriela Aparecida
Vianna Diniz de Souza

Bom Dia Gostaria de saber como faço para

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

financiar um imovel com parcelas baixas, pois

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

estou pagamnrdo aluguel no valor de 700,00 e já
esta ficando muito apertado pra minha familia

Programa Minha
Casa Minha Vida

tenho dois filhos. No Aguardo

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

Bom dia , gostaria ade saber quando vai ser
realizado as inscrições, pra o programa minha
18/02/2013

michele matias

casa minha vida em 2013? Quais os documentos
necessário para a inscrição? Desde já agradeço a

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Programa Minha
Casa Minha Vida

ateção

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Bom Dia Meu nome é William da Paixão dos
18/02/2013

Anônimo

Santos CPF 377.130.108-40 queria saber como

Programa Minha

esta sendo chamada do sorteio das casas e

Casa Minha Vida

apartamento, eu fui um dos contemplados.

O sr. foi sorteado no Cadastro Reserva No. 4159.
Deverá aguardar para saber se vai ser chamado.
Se não for, aguarde o próximo sorteio.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

18/02/2013

MICHELE REGINA
HENRIQUE

GOSTARIA DE SABER COMO É O

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DA CASA

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

PRÓPRIA , QUE DOCUMENTOS DEVO LEVAR

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

SE PRECISA APRESENTAR ALGUMA RENDA .

da manhã). Em relação à documentação,

ETC... AGRADEÇO DESDE JA

consulte neste site a opção atendimento,

18/02/2013

perguntas frequentes, item 4.2.
EU GOSTARIA DE SABER COMO EU FAÇO
PRA CONSEGUIR UM APARTAMENTO POIS
MORO EM 1 COMODO PEQUENO E QUANDO
CHOVE MOLHA TUDO. E SEI QUE TEM GENTE

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

QUE GANHOU APARTAMENTOS E VENDEU
18/02/2013

HUGO VITOR DOS REIS
SOUZA

EU ESTOU QUERENDO E NAO CONSIGO JA
FIZ UM CADASTRO COM MINHA ESPOSA MAS
AGORA EU ME SEPAREI E QUERIA FAZER UM
NOVO CADASTRO COMO SOLTEIRO. E SEI
QUE TEM PESSOAS QUE FIZERAM COMO
SOLTEIRO E COMO CASADO E GANHOU DOIS
E ATE 3 APARTAMENTOS E ENQUANTO TEM
PESSOAS QUE NAO TEM NADA.

no Programa Minha Casa Minha Vida de segunda
Programa Minha

à sexta-feira, no horário de 8:00 as 15:00

Casa Minha Vida

horas.(dê preferência ao período da manhã). Em
relação à documentação, consulte neste site a
opção.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
18/02/2013

Gustavo souza

Documentos necessários para fazer inscrição

Programa Minha

onde acho ???

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

GOSTARIA DE ATUALIZAR OS MEUS DADOS
18/02/2013

JÚLIO CÉSAR APARECIDO

CADASTRAIS PARA O SORTEIO DO

Programa Minha

ROCHA

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA....

Casa Minha Vida

DESDE JÁ MUITO OBRIGADO....

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Aos Cuidados do Vanderlei Olivera responsavel
por (patrimonio) Solicito a presença do
responsavel do terreno que se encontra na rua
praia de itapua 57 que esta sendo usado como

Efetuamos a vistoria do local no dia 08/03/13,

deposito de reciclagem a onde ja fui informado
18/02/2013

Anônimo

que nao foi permitido peço que me de uma
atençao pois tem muito lixo sou responsavel pelo
condominio ao lado estarei disponivel para mais
imformaçoes meu telefone 30128089 peço
tambem sigilo pois nao quero arruma problema
com a vizinha pois e´ela que usa o terreno como
deposito. Desde ja agradeço a atençao obrigado

quando a usuária foi notificada e já removeu os
Outros

entulhos ali existentes. Quanto ao mato, já
enviamos a nossa equipe de manutenção a
solicitação para o corte.

15/03/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
gostaria de saber sobre o sorteios de moradia
18/02/2013

Anônimo

cohab, se estão abertas e como posso faze

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

inscrição.

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

18/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

No endereço Praia de Itapua 57 Orozimbo Maia o
apt 03 se encontra fechado no qual a muito bicho
e muita sujeira o mal cheiro esta insuportavel
Dentro da programação possível, a Cohab

peço uma vizita do responsavel o apartamento
18/02/2013

Anônimo

esta no nome de Rosimaria Mendes Ferraz

Outros

através do serviço social realizará visita domiciliar

21/02/2013

visando a verificação da real situação.

cadastro numero 2300012 desde ja agradeço a
atençao pois o mal cheiro esta de mais obrigado.
pra mais informaçao meu numero e´30128089
Obrigado
tenho um filho de onze anos sou mãe solteira e
18/02/2013

Maria Edneuza Passos dos

tenho uma mãe que depende de mim,. gostaria

Programa Minha

Santos

de saber como faço para me inscrever no

Casa Minha Vida

programa minha casa minha vida.

Um dos critérios é morar ou trabalhar em
Campinas a mais de dois anos. A sra mora em

18/02/2013

Sumaré, mas trabalha em Campinas?
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

18/02/2013

Anônimo

Boa tarde! Vcs podem me informar qndo vai ta

Programa Minha

fazendo cadastro

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

18/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

prezada Rita de Cássia estou enviando o
endereço para o envio da liberação da
18/02/2013

Márcia Rodrigues da Silva
Camargo

hipoteca,como pedido na outra solicitação:
solicitante: Maria Olimpio de lima Rodrigues Rua

Recebemos no dia 18/02 a certidão da matrícula,
Termo de Quitação

Peres Ventura, 225 bairro: conjunto habitacional

quando a liberação estiver pronta, estaremos

19/02/2013

enviando no endereço encaminhado.

agostinho alcala ou Vila Martelli (como conhecido
no momento) Porto Feliz agradeço desde já
Olá , fiz a inscrição do programa minha casa
minha vida ! E gostaria de saber se tem alguma
previsão de quando será o próximo sorteio para
18/02/2013

Amanda Cristina Oliveira de ás Casas / Apartamentos do programa. Estou no
Souza

aguardo para sair meu nome, quero muito realizar

Ainda não temos data prevista para o próximo
Programa Minha

sorteio. Continue acessando o site da Cohab para

Casa Minha Vida

ver quando será o próximo sorteio. Mantenha seu

este meu sonho da minha casa própria. Desde já

19/02/2013

cadastro atualizado.

muito obrigado , Deus te abençoe.
Atenciosamente Amanda Souza.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Olá, quero saber como faço para fazer inscrição
19/02/2013

Ana Flávia M. F. Silvva

para ganhar casa. Quais os documentos
necessários?

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA BOM DIA...GOSTARIA DE TIRAR UMA
DUVIDA EM RELAÇÃO A SORTEIO NO ULTIMO

19/02/2013

FERNANDA CRSITINA DA
SILVA

SORTEIO QUE TEVE NA REGIÃO DO CAMPO

Ainda não temos esta definição, pois não

GRANDE MEU NOME FOI SORTEADO NA

sabemos quantas famílias serão chamadas do

LISTA DE ESPERA...AI FICO NA DUVIDA SE

cadastro reserva. Primeiramente estão sendo

QUANDO SAIR MAIS UNIDADES SERA FEITO
UM NOVO SORTEIO OU VAI SER FEITO A
ENTREGA CONFORME A ORDEM DO

Programa Minha
Casa Minha Vida

chamadas as famílias sorteadas como titulares.
Havendo reprovação destes titulares por parte da

19/02/2013

Caixa Econômica Federal, serão convocadas as

SORTEIO??? E EU GOSTARIA DE SABER SE

famílias do cadastro reserva. Aguarde o

COM O NASCIMENTO DE MAIS UM FILHO EU

andamento das convocações, acompanhe pelo

TENHO QUE MUDAR ALGUMA COISA EM MEU

site da Cohab Campinas.

CADASTRO??? GRATA DA ATENÇÃO
PRESTADA FICO NO AGUARDE DO RETORNO
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

Gostaria de fazer meu cadastro para participar
19/02/2013 Rogéria Nascimento da Silva

dos sorteios da minha cada minha vida, poderiam

Programa Minha

me ajudar por favor. No aguardo de um breve

Casa Minha Vida

retorno. Grata.

Anônimo

da manhã). Em relação à documentação,
perguntas frequentes, item 4.2.
A Cohab presta alguns serviços no caso do Liria,

regularização, agora estamos ouvindo falar que a

Regularização

lix da cunha adquiriu esta area em que moramos,

Fundiária

como posso obter informações a respeito disto.

19/02/2013

consulte neste site a opção atendimento,

moro no jardim liria, ha 50 anos se falam em
19/02/2013

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

mas referente aos seus questionamentos sugiro
procurar pela SEHAB para a obtenção das
respostas. Rua Sao Carlos,677 ou tel. 31199500
ramal 9618/21.

05/03/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, estou preocupado, moro ha 30 anos
neste endereço acima citado, estou ouvindo
boatos em que a empresa LIX DA CUNHA
comprou esta area, estão falando por ai que ela
vai pedir nossa retirada, é verdade, quero uma
resposta o mais breve possivel, estou enviando o
numero dos decretos que foram feitos na época
de Magalhaes Teixeira. decreto nº 9676/88 protocolo 032712 de 26 de setembro de 1988 em
nome de Superintendencia de Urbanização de
Favelas, este termo de permissao de uso foi
19/02/2013

Jose Aparecido Batista

assinado pelo Sr. Jose Roberto Magalhaes

Regularização

Teixeira prefeito na época, assinaram tambem,

Fundiária

Anibal de Lemos Couto (secretario nos negocios
juridicos), Darcy Paz de Pádua (secrt. de
promoção social), Flavio Alvarenga Pereira Costa
(Superintendente de urbanização de favelas),
Renato Nanni (Diret. do departamento de
assessoria jurid. interna), Maria Izaura Alves
Franco (Procuradora Municipal), tetemunhas
Emilson Luiz Zanetti e Celia Maria Meneguelli,
gostaria de saber se este termo de posse tem
veracidade, e se eu posso usar este termo de
posse em caso de eventual processo.

A Cohab Campinas não tem conhecimento de tal
informação. Entre em contato com a Prefeitura
Municipal de Campinas.

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

alice

chamada queria saber por que conheço gente q
nunca fez cadastro e consegui um apartamento...

onde participaram todos os que tinham cadastros
Outros

O ultimo sorteio foi realizado em 22 de setembro

aguandão e não conseguem um i8movel e

de 2012. Todos os cadastrados participam do

pessoas que não precisão e tem imovel proprio
19/02/2013

Ferreira

esperãondo um terreno ou uma casinha, e até
agora não consegui ,prefiro casa ou terreno pois

19/02/2013

cadastro atualizado.

Gostaria de saber o porque muitas pessoas

pegão e alugão, já faz\ anos que estou

atualizados na Cohab. È impossível a pessoa ser
sorteada sem ter cadastro. Mantenha seu

tenho q fazer alguma coisa....

Ester Aparecida Silvino

DATA
RESPOSTA

Foi feito um sorteio em 22 de setembro de 2012

tenho cadastro na cohab a 12 anos e nunca fui
19/02/2013

RESPOSTA

sorteio. Como se trata de um sorteio, pode
Programa Minha

acomtecer de pessoas que estão cadastradas a

Casa Minha Vida

dez anos ou mais ou ainda pessoas que tem

19/02/2013

cadastro a 1 ano, pode ser sorteada. Ambos

tenho castrofobia,contudo até agora não consegui

concorrem a este sorteio. Mantenha seu cadastro

quero saber se á ainda possibiliodade de eu

atualizado.

ganhar uma cainha ou terreno,aguardo respoata.
Bom dia,eu queria que vcs me dessem uma
informação, se tem alguma casa ,para passar que
a pessoa não esta pagando, porque estou
19/02/2013

Adriana Oliveira Fastroni de precisando muito de uma casa ... Eu queria saber
Almeida

uma outra informação, eu fiquei sabendo que a
estrada indo para o mauro marcondes, vcs esta
fazendo incrição para loteamentos,aonde faz a
escrição e quando e horario.. Muito Obrigado..

Os imóveis que são retomados pela Justiça,
Outros

voltam para a propriedade da Cohab e são
convocadas as famílias que estão no cadastro.

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

tenho cadastro na cohab a mais ou menos 10
anos e nunca fui chamada, moro atualmente na
ksa de meu pai, pois morava antes de aluguel
mas como não deu para pagar mais meu pai
19/02/2013

Anônimo

cedeu a casa dele. E hj estou vendo que as
pessoas estão invadindo lugares só pra

Mantenha seu cadastro atualizado para participar
Outros

conseguirem e isso quem esta no cadastro a

do próximo sorteio. Ainda não temos data
definida, continue acessando o site da Cohab

19/02/2013

Campinas.

muito tempo não recebe. como eu posso saber
como anda o meu cadastro. vou ai só manda eu
atualizar e nd de resposta.
tenho cadastro na cohab a mais ou menos 10
anos e nunca fui chamada, moro atualmente na
ksa de meu pai, pois morava antes de aluguel
mas como não deu para pagar mais meu pai
19/02/2013

Anônimo

cedeu a casa dele. E hj estou vendo que as
pessoas estão invadindo lugares só pra
conseguirem e isso quem esta no cadastro a
muito tempo não recebe. como eu posso saber
como anda o meu cadastro. vou ai só manda eu
atualizar e nd de resposta.

Mantenha seu cadastro atualizado para poder
Outros

participar do próximo sorteio. Acesse sempre o
site da Cohab para saber da próxima data a ser
definida.

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

meu cadastro esta atualizado pq td ano eu
atualizo vou dar um ex. minha sogra nunca

19/02/2013

alice

atualizou o cadastro dela e foi chamada. tem

Como se trata de sorteio, as pessoas estão

gente q tem casa própria e foi chamado, agora as

sendo chamadas por ocasião do sorteio de 22 de

pessoas q estão invadindo terrenos estão sendo
chamadas e a gente q tem cadastro a mais de 10

Outros

setembro de 2012. Se a pessoa ja tem imóvel em
seu nome, a Caixa Econômica Federal reprova

anos nd. então isso não esta valorizando muito

este cadastro e é convocado outra família que foi

nos q tem cadastro a mais tempo. eu mesmo já

sorteada.

19/02/2013

pensei em ate desistir do meu cadastro.... tem
como eu saber qtas pessoas tem na minha frente.

19/02/2013

Anônimo

gostaria de saber qual o empreendimento da

Programa Minha

É o residencila Abaeté que ainda se encontra em

coab que fica proximo ao sesi da santos dumont

Casa Minha Vida

fase de construção.

19/02/2013

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
19/02/2013

Anônimo

Gostaria de saber até quando estão abertas as
incgrições para a casa própria.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

19/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

19/02/2013

Michele Lima Pedrosa da
Silva

Boa Tarde Gostaria de me cadastrar no
programa. Como faço? E onde tenho que ir? No
Aguardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
19/02/2013 Andreza Cristina de Oliveira

Inscrição programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

19/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Boa tarde, quero saber como faço inscrição para
obter uma casa ou apartamento da cohab na
cidade de campinas,pois moro de favor na casa
de minha mae em são paulo e sou aposentado
19/02/2013

gilson luiz laurenzi

transplantado,faço tratamento na unicamp,e meu
beneficio não é muito para manter o

Um dos principais critérios é morar em Campinas
Outros

tratamento,então gostaria de ter resposta de

a mais de dois anos e pelo o que o sr. nos
relatou, reside em São Paulo. Por esse motivo

19/02/2013

não é possível.

como façoa inscrição para conseguir uma
residencia pela cohab só que na cidade de
campinas??? aguardo resposta.
boa tarde, tenho um apartamento no programa
19/02/2013

Anônimo

minha casa minha vida, gostaria de saber se

Programa Minha

Favor enviar endereço completo para podermos

antes ou após os 10 anos posso vender o imóvel.

Casa Minha Vida

informar melhor.

19/02/2013

desde já agradeço.
ola boa tarde, gostaria saber como faço para
começar a pagar o terreno, pois adquerir a 4 anos
19/02/2013

Anônimo

e o antigo dono nao tinha começado a pagar,
tenho cadastro na coahb e me mandaram
agurdar, mas ate agora nada.

Termo de Quitação

Favor nos enviar o endereço para podermos
informar.

19/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

preciso emitir as faturas que constam em aberto,
19/02/2013

BENEDITO DE ALMEIDA

juntamente com a fatura do mes janeiro/2013

JUNIOR

para efetuar o pagamento em 10/03/2013, como

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

enviar o nome do adquirente, número do contrato
Outros

e endereço ou ligar diretamente para (19) 3119-

20/02/2013

9577/ 3119-9580.

fazer?

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

Boa noite! Eu gostaria de saber quando e como
19/02/2013

Alex Vieira Pinton

eu faço para me inscrever na cohabcampinas?
Tenho interesse em ser sorteado com uma casa

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

20/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,

ou apartamento.

consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

Boa Noite ! Estou gravida , serei mãe solteira , e
fiquei sabendo qe tenho direito a participar do
19/02/2013

Mary Ellen Fogaça Ribeiro

Programa Minha Casa Minha Vida. Gostaria de
saber informçãoes sobre o programa , se

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Programa Minha
Casa Minha Vida

realmente tenho direito

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

20/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

eu gostaria de saber em que ordem esta o

20/02/2013

ivaneide vitorino dos satos

prosseso de mundanças das familias que foram

Após a montagem de pasta, ocorre a análise por

sorteadas e que ja montaram a pasta porque eu

parte da CaIxa Econômica Dederal. Depois de

fui uma das fiquei no numero 279 e estou

Outros

aprovada, a sra será convocada para as reuniões

aguardando respsta ha dois meses se poder tira

com as Assistentes Sociais. Havendo qualquer

minhas duvida eu agadeço por que as minha

outra dúvida, ligue para o fone: 3119-9568.

condiçoes de moradia nao estao nada boas.

20/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Queria saber aquelas casas que foram
construidas no vida nova algumas nao tem
20/02/2013

Anônimo

ninguem morando e porque a pessoa nao foi
ainda ou porque estaria avenda ou cadastro para

Outros

Estas casas são de responsabilidade da Caixa
Econômica Federal.

20/02/2013

moradia eu estaria enteressado em alguma delas
pra mim morar PAULO ESQUINELATO
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
20/02/2013

thais teresa mauricio
clemente

cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

20/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Bom dia Eu e minha esposa assinamos o contrato
Favor procurar a Caixa Econômica Federal

em dezembro, 18 de janeiro pagamos a primeira
20/02/2013

Ademilson Ramos

parcela na caixa, ainda não recebemos o novo

Cópia de contrato

(agência da Av. Francisco Glicério, 1580 ) e

20/02/2013

solicitar seu boleto.

boleto e nem compia do contrato o q devemos
fazer ?
GOSTARIA DE SABER REFERENTE AO
SORTEIO POIS FUI SORTEADO QD SERIA A
20/02/2013

WILLIAM CESAR

DATA PARA LEVAR A DOCUMENTAÇAO PARA
A COHAB E DEPOIS A COHAB ENCAMINHAR

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie o seu CPF para podermos consultar sua
classificação ou favor aguardar a carta de

21/02/2013

convocação. Mantenha seu endereço atualizado.

PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

21/02/2013

jose marcos de almeida

bom dia gostaria de saber se vai ter sorteio esse

Programa Minha

ano da minha casa minha vida e guando (grato)

Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Continue acessando o site da Cohab para
se informar.

21/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, tenho um apartamento no programa
minha casa minha vida, gostaria de saber se
antes ou após os 10 anos posso vender o imóvel
21/02/2013

Anônimo

e se teria como antecipar a quitação das

Programa Minha

Procure pela Caixa Econômica Federal, pois o

parcelas. Endereço do local: Rua Pedro

Casa Minha Vida

seu cantrato é com essa instituição.

21/02/2013

Galhardi,195 Campinas, São Paulo, Brasil acho
que o bairro é jardim Márcia, fica atrás do Extra

21/02/2013

marcia regina camargo

Amoreiras desde já agradeço.
Preciso me informar quando e como faço a

guimarães

inscrição para uma casa

Outros

Favor comparecer na Cohab, de segunda á sextafeira, das 8:00 as 12:00 horas.

21/02/2013

Para fazer o cadastro no Programa Minha Casa
21/02/2013

daiana

minha casa minha vida.

Programa Minha

Minha Vida, favor comparecer na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
12:00 horas.

21/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos com um problema de ordem de
aposentadoria da minha mãe Sra. Jandira de
Oliveira Santos, pois ela depois de trabalhar por
21 anos de Auxiliar de Serviços Gerais na
Secretaria da Educação do Governo do Estado
de São Paulo, necessitava ter a comprovação de
contribuição com o INSS, antigo INPS que teria
que ser recolhida pela sua antiga empregadora
que minha mãe não se lembra o nome todo mais
se chamava Dona Beatriz. Minha mãe se lembra

Qual o nome do adquirente do imóvel? Pois em

que na época, a Sra. Beatriz havia registrado sua
21/02/2013

Marcelo Enio Oliveira

carteira de trabalho, cuja a mesma se extraviou e
não foi dado importância devida, pois como já foi
citado minha mãe havia passado no concurso
publico. O caso é que para haver essa

nome da sua mãe JANDIRA DE OLIVEIRA
Outros

SANTOS, não encontramos cadastro. Favor nos

21/02/2013

enviar o endereço, nome do adquirente e número
do contrato.

contribuição, além de a empregadora realizar o
registro em carteira de trabalho, fato que foi
realizado, a mesma também tem que informar o
INSS através de cadastro e realizar mensalmente
a contribuição previdenciária, (esse o fato não
realizado). Então minha mãe contando com esses
anos de contribuição que ela acreditava ter deu
entrada em sua aposentadoria e a mesma foi

negada por não constar tempo necessário. Procuramos ajuda jurídica para resolução do caso e fomos orientados a solicitar

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab campinas para fazer seu
olá boa tarde ! quero fazer meu cadastro para
21/02/2013 tarcileide marques monteiro casas populares em campinas não consigo mais
pagar alugueu pelo amor de Deus me ajudem !

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro, no horário das 8:00 as 12:00 horas, de
segunmda a sexta-feira. Para saber dos

21/02/2013

documentos, consulte o site, na item atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

GOSTARIA DE SABER SE JA ESTA LIBERADO
21/02/2013 JANAINA LOPES SALMAZO

Compareça na Cohab para atualizar seu

A IR ALTERAR DADOS DO CADASTRO QUE

Programa Minha

cadastro, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as

TENHO AI. E SE TEM UMA NOVA POSIÇÃO DE

Casa Minha Vida

12:00 horas. Em relação ao próximo sorteio,

QUANDO FARÃO UM NOVO SORTEIO.

21/02/2013

ainda não temos data prevista.
Favor comparecer aqui na Cohab Campinas, de

21/02/2013

Anônimo

Gostaria de saber como fasso para me inscrever

Programa Minha

na (minha casa minha vida). Obrigaga

Casa Minha Vida

segunda a sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas,
de segunda a sexta feira, munidos de

21/02/2013

documentos (ver no site os documentos ítem
atendimento, perguntas frequentes, item 4.2).

Eu gostaria de saber como devo proceder para
fazer um cadastro para aquisição de um imóvel,
eu sou funcionário Público Estadual e trabalho na

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

área da segurança como Agente Penitenciário,

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

alguns companheiros foram contemplados e
21/02/2013

Leandro Cezar Silva Lima

segundo informações existe uma linha especial
para funcionários da segurança pública como
Policiais e Agentes, desta forma gostaria de saber
se essa informação é real e se eu posso fazer
esse cadastro e como devo fazê-lo caso a
resposta for positiva. Aguardo resposta e desde
já agradeço.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

22/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

gostaria de saber quando vai abrir cadastros
21/02/2013

nelson de souza

novos pois toda vez que vou na coahb pedem

Programa Minha

para aguardar e no site da prefeitura pedem para

Casa Minha Vida

fazer o cadastro lá estou confuso

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

22/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

22/02/2013

Sumara Aparecida
Rodrigues

Favor incluir meu nome na lista. Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

22/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

22/02/2013

Adriana Alves Santos

Favor incluir meu nome na lista .Pago aluguel.

Programa Minha

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

Obrigada.

Casa Minha Vida

da manhã). Em relação à documentação,

22/02/2013

consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.e Informações ao
Cidadão COHAB Campinas
OI GOSTARIA DE REGULARIZAR MINHA CASA
22/02/2013

SEBASTIAO LUCAS

PRECISO PAPEL DE QUITAÇAO E
ESCRTITURA PARA ARRUMAR A
DOCUMENTAÇAO NO CARTORIO

Termo de Quitação

Enviar o endereço do imóvel, número do contrato
e nome do adquirente.

22/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber quando que sai o proximo
sorteio, gostaria de saber se há disponibilidade de
22/02/2013

Rosangela

apartamento a venda no Bairro Cosmo
Condominio Sirius pois tenho interesse em

mario fernando moreno da

campinas no setor de cobrança e não estou

silva

conseguindo. Poderias me informar o numero

DATA
RESPOSTA

Não temos data para o próximo sorteio.
Programa Minha

Acompanhe pelo site da Cohab. Em relação aos

Casa Minha Vida

apartamentos do ResidenciaL Sirius, os

22/02/2013

adqirentes são chamados através do sorteio.

comprar.
gostaria de contato telefonico com cohab
22/02/2013

RESPOSTA

Outros

Os números da Coordenadoria de Cobrança da
Cohab são: 3119-9577 / 3119-9580.

22/02/2013

correto?
22/02/2013

Anônimo

ola bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

22/02/2013

olá gostaria de saber desse ultmo sorteio do dia
21/01/13 foram so para pessoas de area de
22/02/2013

Anônimo

risco? ou foram para todas as pessoas que estao

Programa Minha

na reserva ?´por que meu nome estar na reserva

Casa Minha Vida

e nao recebi nenhuma carta me convocando para

O sorteio foi realizado em 22/09/2012. Favor
enviar seu nome e CPF para podermos verificar

22/02/2013

seu cadastro.

nenhum sorteio desde já agradeço obrigado.
Mantenha sempre atualizado seu cadastro para

Boa tarde ! Fiz o cadastro junto a cohab, gostaria
22/02/2013

Anônimo

de saber se vou participar de todos os sorteios , e
quando será o proximo sorteio. Grata

Outros

poder participar do próximo sorteio. Ainda não
temos data definida. Continue consultando o site
da Cohab para verificar.

22/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARAR
22/02/2013

kelly

ME CADASTRAR NA COHAB E OS

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

DOCUMENTOS QUE PRECISA?

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

22/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Após pesquisa em nossos controles, não foi

22/02/2013

cristiely fernanda gomes

ola boa tarde gostaria de saber como faço para

encontrado o número 97 na referida rua,sequer

regularizar este terreno que moro quanto fica o

em seu nome, portanto solicitamos seu

que e preciso fazer o terreno se localiza no jd

Outros

comparecimento com um comprovante de

monte cristo na rua anton von zubem n°97

endereço para orientações necessárias.

campinas grata cristiely

Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 15h00

11/03/2013

no serviço social.
tenho um cadastro para minha casa minha vida

Compareça na Cohab Campinas, para podermos

em comum com o meu eis marido, só que
22/02/2013

Joice Neres da silva

gostaria de tirar do cadastro dele e fazer um
individual só para mim, como devo proceder e

analisar seu cadastro ou seja: sabermos se era
Outros

casada oficialmente ou não, se tem filhos ou não

22/02/2013

etc. Horário de segunda a sexta-feira das 8:00 as

gostaria de saber se esta tendo cadastro na

12:00 horas.

cohab novamente, e qual período.

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
22/02/2013

carlos magno teixeira de
oliveira

quero fazer inscrição no programa minha casa
minha para compra de um imovel , preciso ir até a
cohab ou pode ser feito pelo site de voces ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

22/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
Olá, fiz minha inscrição a algumas anos mas não
lembro o meu numero de inscrição e preciso fazer
22/02/2013

Gabriela Aldrovani Mota

atualização de algumas informações. Como
posso fazer? qual a minha situação em relação a

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Programa Minha
Casa Minha Vida

espera da casa? ainda estou inscrita?

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

22/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

22/02/2013

Anônimo

tenho um cadastro junto a cohab realizado no dia

seu cadastro no Programa Minha Casa Minha

03 de setembro de 2001 e ate o presente

Vida de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00

momento, não recebi nenhuma comunicação em

Outros

as 15:00 horas.(dê preferência ao período da

relação ao mesmo, gostaria de saber onde e

manhã). Em relação à documentação, consulte

como posso saber sobre meu cadastro

neste site a opção atendimento, perguntas

22/02/2013

frequentes, item 4.2.
Oi ja fiz o cadastro minha casa minha vida a mais
de 4 anos e meu nome até saio para ser
22/02/2013

Suélen Cotrim Gonçalves

sorteado, porém não tive essa sorte!!! Gostaria de
obter informações sobre o cadastro!!! Desde ja

Mantenha seus dados atualizados no seu
Programa Minha

cadastro para poder participar do próximo sorteio.

Casa Minha Vida

Ainda não temos data definida para o próximo

25/02/2013

sorteio.

agradeço Suélen Cotrim Gonçalves

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
22/02/2013

Anônimo

como eu faço pra eu cadastrar no Programa casa

Programa Minha

minha vida?

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

25/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber como focou as pessoas que
fizeram o cadastro interno quando foi feito o
23/02/2013 beatriz francisca de oliveira

cadastro para as pessoas da area de risco ,eu fiz

Programa Minha

quando minha mae fez o dela,e ater agora não

Casa Minha Vida

tive nem nenhuma resposta,pago aluguel ate hoje

Para podermos consultar seu cadastro, envie seu
CPF ou compareça pessoalmente na Cohab

25/02/2013

Campinas.

e queria muito que vcs me ajudassem,.

23/02/2013

Anderson Vieira

gostaria de saber se tem alguma casa no jardim
nova era salto pra venda leilão algo parecido

Outros

Não podemos informar sobre adquirentes
inadimplentes.

25/02/2013

BOA TARDE, VENHO POR MEIO DESSE PEDIR
A GENTILEZA DE SER ATENDIDO COM
ALGUMAS PERGUNTAS QUE TENHO SOBRE
ESSE SERVIÇO QUE SE TRATA DO

A pessoa não pode escolher, depois que a

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

documentação é aprovada pela Caixa Econômica

TENHO A SEGUINTE PERGUNTA;FUI
SORTEADA NO PROGRAMA DO ANO
23/02/2013

vanderlea alves da silva

PASSADO MAIS QUERO SE POSSO
ESCOLHER ONDE POSSO MORAR E QUAL
FOI MINHA REGIÃO DEVIDO AO PROBLEMA
DE ESCOLA PARA MINHA FILHA?QUERO
SABER TAMBÉM SE INCLUIR HORAS EXTRAS
DO HOLERITE DE RENDA MENSAL,SOU MÃE
SOLTEIRA E TENHO UMA FILHA QUANDO
POSSO MUDAR PARA MINHA CASA NOVA?

Federal, são marcadas reuniões com as
Programa Minha

Assistentes Sociais para ver para qual

Casa Minha Vida

Empreendimento a familia irá. Em relação a
escola de sua filha, será feito um
acompanhamento para coloca-la o mais próximo
possível de sua nova residência.

25/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber se as pessoas que ficaram de
reserva o proximo sorteio pode ter chance de
23/02/2013

wallace junior de arruda

conceguir algum apartamento?gostaria tambem
que verificasse meu cadastro para ver se ainda

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie seu CPF para podermos consultar seu
cadastro e saber da sua colocação no cadastro

25/02/2013

reserva.

estar para o proximo sorteio obrigado desde ja
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
seu cadastro no Programa Minha Casa Minha
boa tarde! Eu fiz o cadastro da cohab ja faz uns 3
24/02/2013

Anônimo

anos gostaria de saber se este cadastro ainda é

Vida de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00
Outros

valido?

as 15:00 horas.(dê preferência ao período da

25/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção Aatendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para fazer seu
cadastro no Programa Minha Casa Minha Vida de

24/02/2013

Gilvania maria de souza

Olá queria saber quais documentos levar para

Programa Minha

participar do programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

25/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

GOSTARIA DE SABER SE POSSO ME
24/02/2013

JACQUELINE WANESSA
PANTOJA MOAES

INSCREVER NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA POIS TRABALHO DE CARTEIRA
ASSINADA E GANHO R$1000,00,NAO TENHO
FILHO E SOU SOLTERA.

O cadastro é feito para quem mora ou trabalha
Programa Minha
Casa Minha Vida

em Campinas, Estado de São Paulo, a mais de
dois anos. Como a sra. não reside em Campinas,
deverá procurar a Cohab ou Prefeitura Municipal
de sua cidade.

25/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Como ja estao de posse da minuta de escritura,
deverão procurar o Cartorio de Notas para lavrar

Boa Noite! Sou neto de Antônio da Costa Dias

a mesma e após providenciar o registro no CRI

Junior e Maria José da Silva Dias, ambos já

da região do imóvel. O Cartorio de Tiete agenda a

falecidos. Os filhos precisam saber quando será

data com a Cohab/Campinas quando tem

liberado o registro da casa, e se vocês poderão
24/02/2013

Cleberson Dias Cardoso

estar vindo para assinar o mesmo. Temos já a
minuta da casa e a partilha, só está faltando o

escrituras para assinar. No momento, devido a
Minuta de Escritura

posse da nova Diretoria e registro da mesma, os

25/02/2013

cartorios não estao podendo fazer este

registro. Preciso de uma posição de vocês

procedimento. Assim que possível estaremos

quando vai acontecer as assinaturas do registro.

encaminhando a documentação para o Cartorio.

Ficamos no aguardo de breve esclarecimento.

Qualquer dúvida pode contatar a Cohab ou o

Att, Cleberson Dias Cardoso

escrevente do Cartorio de Notas escolhido por
vocês.
Enviar sua solicitação, se for para boletos, enviar

25/02/2013

fernanda

contas

Outros

endereço, nome do adquirente, número do
contrato, ou ligar para a Coordenadoria de

25/02/2013

Cobrança, telefones: 3119-9577 / 3119-9580.
Bom Dia, recebi uma carta da Cohab com uma
25/02/2013

Anônimo

lista de documentos para apresentar, gostaria de
saber se o comprovante de endereço pode ser
uma carta do banco Caixa Econômica Federal?

Outros

Precisa ser conta de luz ou telefone.

25/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venho por meio dessa,pedir encarecidamente
que a Cohab reavalie meu cadastro no Minha

Verificamos em nosso Cadastro de Interesse em

Casa Minha Vida,e realize a minha necessidade

Moradia e constatamos que a Sra. participou do

de ter um imóvel próprio,pois moro desde meu

sorteio realizado no dia 22/09/2012 e infelizmente

nascimento nesta cidade e nunca perdi a

não foi sorteada. Tendo em vista que o

esperança de ser contemplada com um lar e

atendimento no Programa é através de sorteio

deixar assim de pagar aluguel.Conheço várias

(conforme regras do próprio Minha Casa, Minha

pessoas que veem de outros estados e que
conseguiram sua casa em pouco tempo na minha
25/02/2013 Luciana Gonçalves Moscati

cidade,o que acho injusto já que a Cohab dá
preferência aos nascidos e Campinas,pelo menos

Vida) e a Sra. não foi sorteada, não temos como
Programa Minha

atendê-la.Sugiro que mantenha esse cadastro

Casa Minha Vida

sempre atualizado, para que possa participar de

25/02/2013

um próximo sorteio, caso novos

é assim que deveria ser...sou trabalhadora e

Empreendimentos sejam aprovados. Quanto ao

tenho plenas condições de pagar o financiamento

tempo de moradia em Campinas, infelizmente

de uma casa,mas sou barrada pela burocracia

não é critério de atendimento do Minha Casa,

bancária...me ajudem,por favor!O que for

Minha Vida. Quanto a burocracia bancária,

necessário para se encaixar na aquisição de um

poderia detalhar melhor para podermos orientá-la

imóvel popular eu com certeza tenho.Em nome

corretamente.

de Jesus eu creio que serei ouvida e
atendida.Muito obrigada...

compareça na Cohab Campinas, para atualizar

BOM DIA! Moro em residência (alugada,ñ tenho

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

CTPS assinada sou autonoma no momento.
25/02/2013

REGINA BELARMINO

Gostaria de saber o que é nescessario para fazer

ROMAO

a inscrião e quais são os documentos e a
localização, para poder participar desse
programa. Att. Regina B. Romão

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

25/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA, RECEBI UMA CARTA DA COHAB
COM UMA LISTA DE DOCUMENTOS,
25/02/2013

JOYCE CONCEIÇÃO DOS

GOSTARIA DE SABER SE O COMPROVANTE

SANTOS

DE RESIDENCIA PODE SER UMA CARTA DO

Outros

O comprovante precisa ser de luz ou telefone.

25/02/2013

FGTS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL? ATENCIOSAMENTE JOYCE
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

pago aluguel, tenho uma filha que tem sindrome
25/02/2013 rosemeire conceiçao leoncio

de down. queria saber se esta fazendo incriçoes

Programa Minha

para casas ou apartamentos ? des de ja

Casa Minha Vida

agradeço;;;

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

25/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Bom tarde, Me chamo Alaina tenho 19 anos, sou

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

solteira e tenho duas filhas, moro de aluguel e

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

não tenho condições de manter a casa e cuidar
25/02/2013

Alaina Regina Vieira

das duas crianças,trabalho mas com meu salário

Programa Minha

não consigo manter os gastos mensais como

Casa Minha Vida

agua,luz,aluguel e outros gastos com as
crinças.Gostaria de me cadastrar no programa
para financiar um imóvel e sair do aluguel.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

25/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça para fazer seu cadastro, pois é o
unico meio de participar do sorteio do Programa
oie boa tarde gostaria de sabe se eu posso perga
25/02/2013

roberto juvino da silva

Minha Casa Minha Vida. Compareça na Cohab

um apartamento de pessoas que desiste eu pago

Programa Minha

Campinas, para fazer seu cadastro de segunda à

aluguel e quero finaciar um apartamento pela

Casa Minha Vida

sexta-feira, no horário de 8:00 as 15:00 horas.(dê

cohab meu fone 1994596687

25/02/2013

preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
atendimento, perguntas frequentes, item 4.2.

Eu Cleide de Miranda tenho um contrato Nº:

25/02/2013

Cleide de Miranda

158.0050-0 com a COHAB e fiz outro contrato de

A Cia de Habitação Popular de Campinas

Nº: 00050050/177 com a Credora Família Paulista

providenciou a execução de serviços de infra-

Credito Imobiliário S/A e a Proeminente

estruturas no Bairro São Luis, a saber: Redes de

Vendedora Companhia de Habitação Popular de

água potável – parte interna e externa ao

Campinas (COHAB) para infraestrutura. Fui até a

empreendimento, necessárias para garantir o

COHAB Campinas e falei com o Vanderlei do e-

acréscimo de consumo para as famílias do S.

mail: vanderlei@cohabcp.com.br e pedi para ele

Luis; Sistema de drenagem de águas pluviais;

uma declaração informando quais obras de
infraestrutura foi realizado no meu bairro

Outros

Guias e sarjetas; Pavimentação; Rede de energia
elétrica / Iluminação Pública; Estação de

Residencial São Luis. Ele me informou que não

tratamento de esgoto; Coletor tronco para

poderia dar essa declaração ou documento

destinação do esgoto tratado; Enfim, todas as

descrevendo qual obra de infraestrutura e o valor

obras de infra-estrutura, inclusive, com os

gasto em cada uma dessas obras. E o próprio

serviços já disponibilizados para que os

Vanderlei pediu que eu solicitasse este

consumidores solicitem junto às concessionárias

documento ou declaração da COHAB pelo

de serviços, a utilização dos mesmos.

atendimento Web.

28/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

nome do proprietário da casa onde estou

DATA
RESPOSTA

Infelizmente não pode. Procure o posto de saúde

Boa Tarde Marcelo, a conta de luz pode ser no
25/02/2013

RESPOSTA

Outros

morando atualmente?

e solicite uma declaração de moradia do seu
endereço atual, ou ainda IPVA, conta de telefone

25/02/2013

celular etc.

Olá gostaria de saber até quando as datas para
inscrição de sorteios de apartamento continuam.

25/02/2013

Anônimo

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

E também de saber como eu posso proceder

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

sendo que,eu moro de aluguel e não tenho

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

nenhum tipo de comprovante de residência no

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

meu nome,todas as contas veem em nome do

da manhã). Em relação à documentação,

proprietário. Gostaria de saber como posso fazer

consulte neste site a opção atendimento,

para comprovar residência,tem alguma outra

perguntas frequentes, item 4.2.

26/02/2013

maneira? Aguardo resposta. Grata.
Estou esperando resposta da CAIXA referente
25/02/2013 Danielle Cristina dos Santos

montagem de pasta para a aquisiçao do
apartamento. Gostaria de saber se tem previsao.

Programa Minha

Aguarde comunicação ou telefonea em casa ou

Casa Minha Vida

ligue para F: 3119-9570.

26/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA BOM DIA QUERIA SABER COMO ANDA
MEU PROCESSO POIS A DEFESA CILVIL FOI
EM MINHA CASA HA UM MES E MEIO E AINDA
NAO DECRETO NADA ESTOU NA LISTA DE
ESPERA DE UMA CASA MAS AINDA NAO SAIU
NADA MINHA CASA ESTA EM AREA DE RISCO
E PRECISO MUITO DE UM LUGAR PARA IR
POIS QUANDO CHOVE NAO FICA NADA BEM

26/02/2013

jessica macedo marinho

LA ENTREI EM CONTATO COM O

A área em que a sra reside não é de

ENGENHEIRO TBM MAS FAZ UNS DIAS QUE

responsabilidade da Cohab Campinas. Sua

ELE FALA QUE VAI LA MAS NAO VAI , NAO SEI

Programa Minha

solicitação foi encaminhada à Secretaria

OQUE FAZER PRECISO DE UMA RESPOSTA

Casa Minha Vida

Municipal de Habitação, junto à Coordenadoria

DE VOCEIS MORO LAH A 2 ANOS JA E ESTOU

Especial de Habitação Popular, nesta data

NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A 2

26/02/2013.

ANOS TABEM MAS INFELISMENTE NAO TIVE
NEHUM RETORNO DE VOCEIS TENHO UM
FILHO DE 5 ANOS SOU MAE SOLTEIRA E
RECEBO O BOLSA FAMILIA NAO TENHO
PENSAO DO PAI NADA ESPERO QUE VOCEIS
ME AJUDEM POIS ESTA MUITO DIFICIL PARA
MIM AGRADEÇO A ATENÇAO JESSICA
MACEDO

26/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
26/02/2013

daniela cesarina da costa

gostaria muito de participar do programa minha

Programa Minha

casa ,minha vida .

Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

26/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Bom dia Ja recebi minha cartinha com a data do
comparecimento na cohab, mas tenho uma
duvida quanto a documentação. Ja entrei em
contato com o colégio de minha filha solicitando a
declaração escolar contendo o codigo INEP,mas
26/02/2013

Leisa Cristina Pires

a escola não sabe o que é esse codigo e então

Programa Minha

me enviaram o RA da mesma, gostaria de saber

Casa Minha Vida

se é realmente isso ou o que é pois eles não

O INEP - Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas, informa o código das ecolas. Este

26/02/2013

código toda escola possui.

entenderam... Aproveitando,essa renda informal,
eu peço a minha patroa para escrever propio
punho ou busco algum papel ai na cohab?? Grata
Leisa
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

gostaria de saber onde tenho que ir para me
26/02/2013

Anônimo

cadastrar , e em quanto tempo mais o menos

Programa Minha

costuma ser sorteado , e na comprovação de

Casa Minha Vida

renda se for casado é meu e do meu esposo ....

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

26/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

26/02/2013 CARINA PEREIRA SANTOS

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

BOA TARDE, MEU NOME É CARINA E

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

GOSTARIA DE ESTAR PARTICIPANDO DAS

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

CASA ENTREGUE PELA COHAB. POREM NAO

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

SEI O QUE É PRECISO PARA ESTAR

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

FAZENDO O CADASTRO. AGUARDO UM

da manhã). Em relação à documentação,

RETORNO. ATENCIOSAMENTE, CARINA

consulte neste site a opção atendimento,

SANTOS
Boa tarde. Gostaria de saber, se os documentos

perguntas frequentes, item 4.2.

DATA
RESPOSTA

26/02/2013

que são nescessarios levar para se cadastrar no
programa MINHA CASA MINHA VIDA tem que
26/02/2013

valeria de souza

ser os originais mais a copia ou só original.
Porque não estou encontrado minha certidão de

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os documentos tem que ser todos originais.

26/02/2013

nascimento (original) só encontrei uma copia
dela. Grata.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
Ola Boa tarde! Gostaria de saber como faço pra
me inscrever, quanto tempo tenho que ter de
26/02/2013

Kellen CristinaRissato

empresa e toda informações possiveis, que
poderem me passar eu agradeceria muito .. grata
Kellen

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

26/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde senhores a informaçao e sobre eu
tenho um cadastro na cohabcp algum tempo.eu
sou casado tenho tres filho moro de aluguel.mas
eu so posso paga o aluguel ser trabalhando em
dois serviço,sera por causa disso que meu nome
nunca e chamado ou sorteado.tenho que
26/02/2013

roberto de lima cunha

trabalhor em dois serviço ser nao vou passar
nescessidade!mas se eu for sorteado eu largo um

Programa Minha

Venha atualizar seu cadastro na Cohab ou envie

Casa Minha Vida

seu CPF para podermos consultar seu cadastro.

26/02/2013

trabalho.Ai a renda(salario)vai da certo como e
solicitado!não sei ser estou escrevendo para as
pessoas certa.mas se for por favor da uma
atençao no meu caso.mande uma resposta.muito
obrigado por sua atençao!!
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

gostaria de saber o que e necessario para me

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

inscrever no programa minha casa minha vida.
26/02/2013

janete

minha situação: estou morando em 1 comodo de

Programa Minha

favor no fundo da casa da minha mae,estou

Casa Minha Vida

desempregada e tenho um filho de 1 ano. desdeja

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

26/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,

obrigada pela atenção.

perguntas frequentes, item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

boa noite gostaria de saber o que é necessario
26/02/2013

Turla massacani

ppara me inscrever no programa minha casa
minha vida..renda de 1900

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

27/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

gostaria de saber como eu faço para entrar no
26/02/2013

edson roberto elias

programa minha casa minha vida,e que

Programa Minha

documentos preciso,minha renda mensal é de 3

Casa Minha Vida

salários e eu tenho 35 anos e sou casado.

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

27/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Informamos que não é possivel obter a minuta de

Preciso saber, quando vai sair a minuta,pois ja
27/02/2013

luciano neves candido

quitei o apartamento e preciso da escritura.Desde
de ja agradeço a atenção,ficarei aguardando uma

escritura para o empreendimento Chico Mendes Minuta de Escritura

DIC V e também não temos uma previsão de

27/02/2013

quando estará liberada. Para maiores

resposta

esclarecimentos estamos à disposição.

Bom dia!eu venho por meio dessa comunicação
saber qdo vai sair outro sorteio. eu tenho escrição
faz 5 anos.meu nome ja tava na lista dos
sorteios,é que eu não to tentando a onde morar to

Ainda não temos uma data prevista para o

morando de favor na casa do meu irmão.no
27/02/2013

Cleusa Aparecida Alves de
Souza

próximo sorteio. Consulte sempre o site da Cohab

endereço acima.eu minha mãe de 65 anos e
minha filha de 5 anos.ta mto dificil por gentileza
me da um parecer pelo AMOR DE
DEUS.....Atenciosamente; Cleusa Aparecida
Alves da Silva. a outro detalhe meu nome mudou,
rg fui fazer outro rg.so ai eu tive que fazer como si
eu fosse ainda casada mais NÃO sou
mais..obrigada sem mais.

Outros

e imprensa local para saber quando vai ser o
próximo sorteio. Mantenha seu cadastro
atualizado em relação ao seu endereço e
telefones.

27/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia, meu nome é Joyce, recebi uma carta da
Cohab solicitando a apresentação de alguns
documentos,a minha dúvida é sobre o
comprovante de endereço,a Cohab pede um
comprovante com meu nome, como não tenho
nenhum pois moro a pouco meses na minha atual
residencia, então tive a informação que poderia
ser uma declaração do posto de saúde, mas o
posto o qual eu tenho cadastro não está com o

27/02/2013

Anônimo

meu endereço atual, então ontem mesmo fui ao

A comprovação é de dois anos de moradia na

posto que atende a região onde eu moro

cidade de Campinas. Em relação a sua

atualmente, e expliquei o meu caso a
recepcionista disse que não iria adiantar porque o

Outros

declaração de moradia, pode ser declaração da
escola do filho, conta de telefone, caso ainda haja

que Cohab queria era o número do registro e a

alguma dúvida, ligue para a Cohab no telefone:

data do meu prontuário para saber se realmente

3119-9570.

27/02/2013

resido aqui na cidade de Campinas a pelo menos
cinco anos.Então lá fui eu ao posto que tenho
ficha e faço tratamento, para pedir a declaração,
mas para a minha surpresa a minha pasta não
estava lá, simplesmente sumiu! neste posto está
a pasta do meu primeiro prontuario desde que
habito em campinas, porque eu havia feito o
pedido de transferência, e o único registro que

27/02/2013

Anônimo

tem com meu nome é do dia que a pasta chegou lá, no mês 01/2013 e que não comprova que eu resido aqui em Campinas
Favor enviar nome completo, endereço e CPF
gostaria de saber oque ocoreu para a caixa nao
Programa Minha
para podermos verificar ou ligar para a Cohab no 27/02/2013
aprovar meu contrato quais os requesitos
Casa Minha Vida
telefone: 3119-9570.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Gostaria de saber, como posso fazer
para comprovar minha renda, pois não trabalho
27/02/2013

Anônimo

registrada, não possuo holerite, trabalho como
promotora, e estou participando do sorteio dos

Outros

No dia agendado para comparecer na Cohab,
assinará uma declaração de renda.

27/02/2013

aptos da cohab... O Senhores pode me informar,
como devo proceder!? No aguardo, grata
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

Boa tarde gostaria de saber quando inicia as
27/02/2013 Dayane Lopes de Andrade

proximas inscrições para o programa minha casa

Programa Minha

, minha vida. E quais os documentos necessários.

Casa Minha Vida

Obrigada Dayane Lopes

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

27/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

Boa tarde, Fui sorteada no programa Habitacional
da COHAB, no sorteio do dia 22/09/2012, minha
convocação para montagem de pasta foi no dia
27/02/2013

A Cohab irá entrar em contato assim que receber

Janaína Brandão de

14/01/2013. Gostaria de saber se já tem alguma

Programa Minha

a aprovação da Caixa Econômica Federal. Se

Carvalho

informação da Caixa Econômica sobre o

Casa Minha Vida

preferir ligue para a Cohab no telefone: 3119-

financiamento. Sei que o processo é demorado,
porém gostaria de saber alguma posição sobre o
andamento. Grata. Janaína Carvalho

9570.

27/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Gostaria de saber as medidas para
colocar piso no apartamento Sirus mas não é
27/02/2013

Anônimo

para deficiente e a medida da porta. Tem um

Outros

deposito que está com promoção e eu queria

Apenas quando receber o manual de utilização do
imóvel elaborado pela construtora.

27/02/2013

aproveitar. Obrigada Paula
Tenho uma divida com vcs, estava
27/02/2013

Divida

desempregada agora gostaria de saber o valor
para eu estar quitando se for possivel voces me

Outros

Enviar seu nome, endereço, número do contrato
para podermos verificar.

27/02/2013

mandar boleto para eu quitar.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
27/02/2013 JULIO CESAR MONTEIRO

INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário
de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

27/02/2013

da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.
Aqui na Cohab a aquisição de imóveis se dá pelo

gostaria de saber se, eu conseguiria comprar um

Programa Minha Casa Minha Vida. Compareça

apto do cdhu.que pessos talvez não estivessem
conseguindo pagar por favor não quero de graça
27/02/2013

marina alves pereira

não eu pago.pq moro numa casa que é de
herança e, meus irmãos querem vender .então
terei que me mudar.mas gostaria de não precisar
pagar aluguel.desde ja agradeço a atenção.

na Cohab Campinas, para fazer seu cadastro no
Programa Minha

Programa Minha Casa Minha Vida de segunda à

Casa Minha Vida

sexta-feira, no horário de 8:00 as 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
Aatendimento, perguntas frequentes, item 4.2.

27/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sobre quitação de dividas Nome Juliana
Fernandes Vicente End Rua faustino Von Zubem
27/02/2013

Divida

Jardim Rosalina Campinas SP o numero do

Outros

Resposta enviada em seu e-mail posterior

28/02/2013

contrato não achei na minha casa sera que esses
dados são o suficiente
Boa tarde! Gostaria de saber como faço para
particpar de um programa de habitação, pois não

Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

consigo financiar uma casa nem pelo minha casa

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

minha vida pela minha renda R$ 1.300,00 o valor
27/02/2013

Claudia Simao de Oliveira

que a caixa libera é quase 58.000 + 15.000 de

Outros

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período

subsidio, onde não se acha mais casa nesses

da manhã). Em relação à documentação,

valores o restante deveria dar uma entrada o que

consulte neste site a opção Aatendimento,

no minimo seria de uns 40.000 o que nao tenho.

perguntas frequentes, item 4.2.

27/02/2013

Grata
Boa tarde, gostaria de saber se a COHAB teria
advogado para dar assessoria, pois no bloco
27/02/2013

Marcia Pereira

onde moro estamos com muitos moradores

19/03/2013

Outros

devendo vários meses, somos em 20 moradores
e apenas 8 estão pagando a taxa de condomínio.
Compareça na Cohab Campinas, para atualizar

27/02/2013

DANIELLI EMERICK DOS
SANTOS

Boa Tarde. Eu preenchi uma ficha de inscrição no

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

prédio da Cohab desde o ano passado e ainda

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

não me chamaram pra fazer a inscrição. Quando
terá nova inscrição. Preciso muito conseguir uma
casa pra sair do aluguel. Me ajudem por favor.

Programa Minha
Casa Minha Vida

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento,
perguntas frequentes, item 4.2.

27/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Juliana Fernandes Vicente RG 32823684-6 CPF
28955225881 Endereço: Rua Faustino Von
Zubem 297 Dic VI os numeros que eue tenho não
sei se e do contrato é Codigo do cedente
0010169852-1 / nosso numero 1157715-0
/numero do documento 1565967 preciso do valor
28/02/2013

Juliana Fernandes Vicente

total da minha divida para eu quitar só que o meu
horario de serviço não consigo ir até ai, me

Outros

O boleto foi enviado conforme contato telefonico
nsta data.

28/02/2013

desculpa pelo o transtorno, mais vc passando o
valor para mim pode me mandar o boleto pelo o
meu e-mail juliana_fvicente@hotmail.com ou pelo
o endereço Rua deputado pinheiro junior N 40
apartamento 32 bloco D. Obrigado Juliana
Fernandes
bom dia.... eu gostaria de saber se eu que moro
28/02/2013

daiani de moraes cirino

em sp posso me cadastrar no projeto minha casa

Programa Minha

Não é possível. Um dos principais critérios é

minha vida, tenho parentes ai e gosto desta

Casa Minha Vida

residir a mais de dois anos em Campinas.

28/02/2013

cidade. grata
quero saber se a cohab e proprietaria do imovel á
28/02/2013

antonio claudio de arruda
campos

RUA UBALDINO DO AMARAL, CONJUNTO
HABITACIONAL PRUDENTE DE MORAES-ITU,
SE CASO FOR SE ESSE IMOVEL ESTA A
VENDA . OBRIGADO CLAUDIO

Vários adqiirentes da Cohab Campinas possuem
Outros

imóveis nessa rua. Não podemos lhe fornecer
informações pessoais dos adquirentes.

28/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados Senhores, bom dia. Fiz alguma tempo
atras o cadastro junto a CDHU, no ano passado
meu nome está na lista de pessoas para
concerrer a moradia (apartamento), mas não foi
28/02/2013

JANAINA DA CRUZ
GOUVEIA

sorteado, sendo comunicada por carta. Desejo
saber como fica neste caso as pessoas que não
foram sorteadas, o nome é excluído do cadastro

O cadastro que a sra fez é da Cohab e não
Programa Minha

CDHU. Sim, seu cadastro com a Cohab continua

Casa Minha Vida

para o próximo sorteio. Mantenha sempre

28/02/2013

atualizado.

da CDHU, ou automaticamente fica para uma
proximo sorteio. Tem previsão de outro sorterio.
fico no aguardo de suas respostas
Atenciosamente Janaina Gouveia

Compareça na Cohab Campinas, para fazer seu
cadastro no Programa Minha Casa Minha Vida de
28/02/2013

Fábio Fernandes da Silva

Solicito agendamento de data para inscrição no

Programa Minha

programa.

Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

28/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
Inscrições apenas pessoalmente, compareça à
Cohab Campinas, para fazer seu cadastro no

28/02/2013

Anônimo

por gentileza posso fazer inscrição pela internet
na cohab

Programa Minha Casa Minha Vida de segunda à
Outros

sexta-feira, no horário de 8:00 as 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
atendimento, perguntas frequentes, item 4.2.

28/02/2013

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2013 TOTAL: 262

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, para fazer
seu cadastro no Programa Minha Casa Minha
Vida de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00
28/02/2013

Anônimo

como fazer iscriçaõ

Outros

as 15:00 horas.(dê preferência ao período da

28/02/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
OLÁ, GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA ADQUIRIR/ COMPRAR UM IMÓVEL
MINHA CASA MINHA VIDA PELA COHAB?

28/02/2013

NATHIALI DOS SANTOS

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar

GOSTARIA DE SABER SE TEM PESSOAS QUE

ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa

DESISTEM DOS IMÓVEIS, SE É SORTEADO

Minha Vida de segunda à sexta-feira, no horário

OUTRO INTERESSADO, MESMO O IMÓVEL JÁ
USADO POR UM TEMPO PELO ANTIGO

Programa Minha
Casa Minha Vida

de 8:00 as 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,

"DONO"? MORO DE ALUGUEL E GOSTARIA

consulte neste site a opção atendimento,

MUITO DE SABER OS TRAMITES PARA

perguntas frequentes, item 4.2.

PARTICIPAR DO PROJETO NA COHAB!
DESDE, JÁ GRATA PELA ATENÇÃO! NATHIALI

01/03/2013

