cohab

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

MÊS: Dezembro/2013 TOTAL: 144
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá , fui sorteada neste inicio de ano, ja fiz a
montagem da pasta, participei das reuniões, e
agora aguardo ser chamada para assinatura do
01/12/2013

JOYCE CONCEIÇÃO DOS
SANTOS

contrato e entrega do apartamento, que estava
previsto para o mês de novembro... gostaria de

Outros

Aguarde convocação da Cohab Campinas, ou
ligue para os telefones: 3119-9644 / 3119-9648.

02/12/2013

saber quando será a entrega do apartamento, se
é neste ano ainda?? meu apto é na quadra b3,
torre 5, 3º andar apartamento 31.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

01/12/2013

shaiene evelyn ramos

sou mae solteira tenho uma filha de 6 anos pago
aluguel gostaria muto de ter a minha propria casa
para nao pagar mas aluguel trabalho como
autonoma o pai dela nao paga pencao so eu
sozinha nao da tem q pagar aluguel me ajuda a
rea lisar meu sonho di ter minha casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

É o seguinte, desde 2009 estou cadastrado na

01/12/2013

José Bomfim Pinto Junior

Choab e até hoje nunca fui sorteado. Recebir a
carta que estava participando do sorteio e não fui
sorteado, sendo que ja teve outros sorteios e até

Outros

hoje nada. Quero ter minha propria moradia.
Chega de pagar aluguel, por favor quero ter

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

02/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

minha casa propria

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
ja faz algum tempo q sortiei meu apartamento no
01/12/2013

Anônimo

residençial sirius e ate agora nao fui chamada
para reunião,para mudar,é o condominio das
acáçias a-1

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde convocação da Cohab Campinas ou
ligue para os telefones: 3119-9644 / 3119-9648.

02/12/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

01/12/2013

anderson gillian da silva
pedroso

gostaria de saber como fazer o cadastro e
documentaçao necessarias ,onde devo ir e o que
apresentar no local .

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

02/12/2013

milton botelho de carvalho
junior

gostaria de participar do minha casa minha vida
pois moro de aluguel sou casado tenho 1 filho de
2 anos e meio.

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

02/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

02/12/2013

Ana Maria Sarmento
Damasceno

PRECISO SABER SE AINDA ESTÃO FAZENDO
INCRIÇÃO PARA ESSE PROGRAMA,É PRA
MINHA MÃE.

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

02/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

02/12/2013

Nathalia Meloni

Gostaria de saber mais informações sobre como

Programa Minha

me inscrever no programa

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não estamos fazendo inscrições para casas da
Vila Esperança. Estamos realizando o CIM Cadastro de Interesse em Moradia, que é através
dele que você participará de possíveis sorteios
para o programa Minha Casa, Minha Vida. É

Boa tarde, eu gostaria de saber, se já estão
02/12/2013

Dayana Oliveira Silva Luiz

fazendo as inscrições de casas, que vai ser feita
aqui próximo ao bairro Vila Esperança. Eu
gostaria de obter informações, para fazer o meu
cadastro. Atenciosamente, Dayana.

Programa Minha
Casa Minha Vida

importante esclarecer que ainda não temos a
previsão de outro sorteio, sendo que o último foi
realizado em setembro/2013. Além disso, é

04/12/2013

necessário que novos empreendimentos sejam
aprovados, tendo em vista que os existentes já
possuem a demanda definida. O CIM é realizado
na COHAB/CP, das 8h às 15h.

Por gentileza, como consigo achar meu nome
para saber se estou no cadastro da Cohab no
programa minha casa minha vida, pois quanto
MARIA ANGELA DE
estive no local para fazer o cadastro, não me
02/12/2013 OLIVEIRA DOMINGUES DA
deram nenhum protocolo e não estou localizando
COSTA
meu nome na lista do site. Nome: Maria Ângela
de Oliveira Domingues da Costa CPF
102.472.778-51 Atenciosamente Maria Ângela

Realizamos consulta em nosso banco de dados e

Programa Minha
Casa Minha Vida

constatamos que seu cadastro de interesse em
moradia foi realizado em 26/10/2011. Para
realizar a consulta a Sra. deverá acessar o site
da COHAB e clicar na opção "Serviços"
(localizada a direita da tela) e apos clicar na

03/12/2013

opção "Consulta inscrição COHAB".

Meu pai Francisco Ferreira adquiriu em 1969
uma casa da COHAB na Vila Santana em
Souzas. Em novembro do mesmo ano ele
faleceu, ficando então minha mãe como
proprietária do imóvel. Gostaria de saber como

02/12/2013 José Roberto Batista Ferreira

obter uma cópia do termo de quitação, já que o
Cartótio de Imóveis está solicitando este
documento para poder fazer a transferência
dessse imóvel a um terceiro? Minha mãe
também é falecida, terminamos o inventário e
precisamos do referido documento. Endereço do
imóvel: Rua Adélia Bordon Marquini nº 66,
(antiga rua Oito) Atenciosamente, José Roberto
Batista Ferreira

Termo de Quitação

Compareça pessoalmente para solicitar, de
segunda à sexta-feira, das 8:00 as 16:00 horas.

03/12/2013

DATA

03/12/2013

NOME

MARIA ELI ESBAO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

0ha tem uma cadrastro com voceis des de
2009ate oje numca estive uma solucao fais
tempo moro nunma ocpaca com duas pessoa cm

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

probrema ecriancas menores no apertadoeu
queria uma solucao que voces pudese fazer algo

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

pormimnerespondese um imeio nao aguento
mais neim que fosse um pedaco terra para min
morar com as criancas eminha maepva favor me

Programa Minha
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Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

liga ou medauma noticaou uma carta trabaho
mais ganho o salario mnimo faco asvezes faxina

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

mais nao emuito recebo axlio do governo
eaguma coisa do prato cheio na

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

DATA
RESPOSTA

03/12/2013

Olá bom dia ,fui sorteada no apartamento minha
casa minha vida participei de três reuniões a
última foi dia 19 de agosto ,a caixa falou que até
novembro eu estaria em meu apartamento no
sirius só que estamos em dezembro e até agora

03/12/2013

edilaine marcia machado da
não deram nenhuma posição gostaria de saber o
silva
que está acontecendo,não sei se está

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas, ou
ligue para os numeros: 3119-9644 / 3119-9648.

03/12/2013

Outros

Ainda não temos data marcada para o próximo
sorteio.

03/12/2013

acontecendo só comigo ou se com outras
pessoas Desde já agradeço toda a atenção
tenham um bom dia e obrigada Edilaine M.M.da
Silva
03/12/2013

Anônimo

Boa tarde!Quando será o próximo sorteio?

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

gostaria muito de poder me inscrever no plano
para poder obter uma casa propria, pago aluguel
03/12/2013

susana cristina lopes

e tenho 2 filhos... oq devo fazer? pois já me
increvi a alguns anos atrás, mas procuro por meu
cpf e sou informada que nao tenho cadastro por
favor me ajude.....susana

CADMUT

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

03/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

VENHO POR MEIO DESSA EXPOR TODA A
MINHA INDIGNAÇÃO E DECEPÇÃO PARA
COM A COHAB DE CAMPINAS , PELO QUE
ACONTECEU COMIGO, POIS BEM EU FIZ A
INSCRIÇÃO PRA ADQUIRIR A CASA PROPRIA
OU APARTAMENTO EM 2009 E FUI
CONVOCADO PARA COMPARECER NA

03/12/2013

PAULO ROBERTO DA
CONCEIÇÃO

COHAB PARA MONTAR A TÃO SONHADA
PASTA DE DOCUMENTOS, E NAQUELE

Temos a informar que para realizar o CIM Cadastro de Interesse em Moradia, a família

MOMENTO FUI INFORMADO QUE EU NÃO
PODERIA PEGAR O IMOVEL POR NÃO
ESTAR MORANDO EM CAMPINAS NOS

precisa residir ou trabalhar no município de
Campinas, há pelo menos 2 anos. Quando

ULTIMOS 2 ANOS, ORAS HOJE MORO EM
SUMARE CIDADE VIZINHA E NADA FOI
INFORMADO SOBRE ESSA CLAUSULA NO
ATO DA INSCRIÇÃO, POIS SEU EU
SOUBESSE QUE TERIA ESSA NORMA
OBVIAMENTE EU TERIA ALUGADO UMA
CASA EM CAMPINAS ATÉ QUE SAISSEM OS
SORTEIOS, AFINAL ESTAMOS FALANDO DO
MEU SONHO , EU SEMPRE ESPEREI POR
ESSE MOMENTO E POR UMA QUESTÃO
RIDICULA E BUROCRATICA, SIMPLESMENTE
ALGUEM TE DIZ QUE VC NÃO PODE SE
QUER MONTAR A PASTA DE DOCUMENTOS
É SIMPLESMENTE FRUSTRANTE, NÃO
AGUENTO MAIS PAGAR ALUGUEL E AGORA

Programa Minha
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sorteado para atendimento no Programa Minha
Casa, Minha Vida, por se tratar de um Programa
do Governo Federal com suas regras
específicas, a família deve residir no município
onde foi sorteado. Dessa forma, o Sr. deverá
procurar a Prefeitura do município de Sumaré
para obter informações sobre o referido
programa e realizar seu cadastro.

04/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O recadastramento é necessário quando muda
algum dado pessoal. Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

OLÁ BOA TARDE ,TENHO O CADASTRO CIM,
03/12/2013

MICHELE PAULINO DE
SOUZA

GOSTARIA DE SABER SE É PRECISO FAZER
O RECADASTRAMENTO, CONFORME
ANUNCIADO NA TV. OU A SOLICITAÇÃO É
SO PARA CADASTROS NOVOS.

Programa Minha
Casa Minha Vida

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

04/12/2013

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Sra. Jaqueline, bom dia. a R$ 1.600,00 (hum mil
e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Olá .. gostaria de me increver no programa ..
Jaqueline Stephany da Silva
03/12/2013
para adquiriruma moradia.. moro d favor na casa
Lima
d parentes. como faço?

Programa Minha
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Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

04/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A sra. pode efetuar a inscrição possuindo renda
acima de R$1.600,00, porém não participa no
momento do PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA no qual a COHAB CAMPINAS está
inserida. Outra alternativa é procurar a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL para saber se a sua
renda se encaixa em algum outro programa. Os
dois principais requisitos para se inscrever no

GGostaria de saber se tem como faze a inscrição
para moradia com a renda acima de 1'600 pois
03/12/2013

Ednea Silva Costa

eu e meu marido trabalhamos e nossa renda
ppassa.Vivemos de aluguel o que hoje é bem

Outros

dificil e temos 3 filhos por iisso temos o interesse
da inscrição. Obrigada

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

04/12/2013

anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

04/12/2013

04/12/2013

antenorconceiçâo de lima

jessica

eu esto precisado de uma casa pra mora com
minha familiar nos morava em salvador mais
agora estamos a que em sumaré que deus
abençoe voces meu nome e antenor

Programa Minha
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anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

04/12/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos

bom dia! gostaria de saber quando que sera o

Programa Minha

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Ainda não temos previsão de data para o

sorteio da casas cohab.

Casa Minha Vida

próximo sorteio.

04/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

04/12/2013

lucimara lopes do carmo

BOA TARDE. GOSTARIA DE SABER SE
POSSO REALIZAR CADASTRO NO CIM , POIS
ESTOU DESEMPREGADA . TENHO 37 ANOS,

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
CADMUT

SOLTEIRA , 1 FILHO DE 11 ANOS. GRATA
LUCIMARA

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

04/12/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no

04/12/2013

weberson conde de araujo

Boa Tarde, Gostaria de saber quando começa
inscrições da cohab campinas,e quais
documentações são necessarias para a

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

04/12/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br

inscrição...

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Quando a Cohab reintegra na posse algum

04/12/2013

Anônimo

Gostaria de saber como faço para adquirir
imoveis confiscados, tem que fazer o que?
Preciso de que? Obrigado

Outros

imóvel por falta de pagamento é oferecido para
quem tem já tem cadastro e possua os prérequisitos necessários para aquisição. Caso
tenha interesse em cadastrar-se acesse
www.cohabcp.com.br (atendimento/ perguntas
frequentes) pois se encontra disponível a relação
de documentos exigidos para o cadastro.

05/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
04/12/2013

Anônimo

gostaria de saber como funciona a cohab

Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

04/12/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
A pessoa deve atualizar os dados toda vez que
mudar alguma coisa. Os dois principais requisitos

04/12/2013

dulcelina de lourdes stolti

boa noite fiz a minha escriçao ai na coab ja tem

para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

um tempo ,no ultimo sorteio recebi a carta ,mas
fiquei na lista de espera ,e nao estou aguentando
pagar mais aluguel,gostaria muito de ser

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça na Cohab

chamada ,tenho que voltar ai pra renovar a
minha escriçao?

Outros

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

05/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE SABER SE A ALGUMA
NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CASAS NO
RESIDENCIAL MONTE ALTO NA RUA 3 ,POIS
HAVIA CEDIDO MINHA CASA PARA UMA

04/12/2013

Anônimo

CONHECIDA DA FAMILIA MORAR E ELA
HAVIA FEITO INSCRIÇÃO NA COHAB E VEIO
SER SORTEADA.A QUESTÃO E QUE ASSIM

A COHAB/CP não realiza demolições de

QUE ELA DEIXOU A CASA PESSOAS QUE ALI
MORAVAM TENTARAM INVADIR A CASA

moradias localizadas em área de risco. Dessa
forma, sugiro que entre em contato com a

,MAIS JA ESTOU MORANDO AQUI
NOVAMENTE E NESTA SEMANA VIERAM
DOIS HOMENS COM UNIFORMES CRACHAS

Outros

E PRANCHETAS DIZENDO SER DA COHAB
DA REGIÃO NOROESTE (SATELITE IRIS

São Carlos, 677 - Parque Itália. Telefone (19)
3119 9633.

1)COM UMA NOTIFICAÇÃO PARA EU DEIXAR
O IMOVEL PARA DEMOLIÇÃO SENDO QUE
AQUI NÃO E AREA DE RISCO.O QUE DEVO
FAZER ? HA ALGUMA NOTIFICAÇÃO DE
DEMOLIÇÃO NESTA AREA? DESDE JA
AGRADEÇO OBRIGADO
Caros , solicito um imóvel , que seja casa ou
apartamento por que tenho 4 filhos pequeno e
não tenho casa própria . Sempre morei de uma

05/12/2013

Franciolrea Reis Andrade

certa forma de favor. Atualmente moro de favor
na casa da minha irmã e que mesmo assim é em
uma área verde , ela está passando um tempo
no norte e quando ela voltar não terei pra onde ir
com meus filhos. Peço ajuda pra vocês. Já tem 4
anos que fiz o cadastro e nunca me chamaram e
estou no desesperada. Grata: Francidolrea Reis
Andrade

SEHAB - Secretaria de Habitação, órgão
responsável pelas demolições em Campinas. A
SEHAB fica localizada ao lado da COHAB - Rua

Programa Minha
Casa Minha Vida

17/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esta Companhia de Habitação Popular de
Campinas-Cohab-CP não comercializou unidade
SOLICITO INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR
DO SALDO DEVEDOR, COMO DEVO
05/12/2013

SANDRA ELAINE
SCANHOLATO NUNES

PROCEDER PARA QUITAR PARTE DESSE
VALOR; SE POSSÍVEL O VALOR DE 12
PRESTAÇÕES. SEM MAIS,
ANTECIPADAMENTE AGRADEÇO.

habitacional na cidade de Piracicaba.
Solicitamos, o obséquio, de verificar se o
Outros

financiamento, por ventura, se refere ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes. A título de
informação, o telefone PABX da Cohab-

06/12/2013

Bandeirantes é (19) 3731-1600. Estamos à
disposição para outras eventuais informações
necessárias.
Objetivando atender o pleito, solicitamos o
agendamento nesta Cohab/CP, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos -CLFU,
telefones (19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no

05/12/2013

jose rodrigues

GOSTARIA DE SABER SE É POSSIVEL EU
TER POR MEIO DE IMAIL OU VIA SEDEX A
MINUTA DA ESCRITURA DA CASA DO MEU

horário das 8h às 16h. Conforme determina a Lei
de Acesso a informação nº 12527/2011,

informações financeiras decorrentes de
Minuta de Escritura Promessas de Compra e Venda somente podem
PAI... SE FOR POSSIVEL GOSTARIADE UMA
ser fornecidas aos adquirentes das unidades
RESPOSTA O MAIS BREVE .OBRIGADO
habitacionais e/ou a seus representantes legais,
ELIEDE RODRIGUES....
com apresentação de Procurações específicas
para esse fim. Quaisquer esclarecimentos
adicionais, estamos à disposição através dos
telefones supracitados, ou, nesta Companhia,
sito a Avenida Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas - São Paulo - CEP 13039-900.

03/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia e constatamos que a Sra. realizou o
referido cadastro em 16/08/2001 e o atualizou em
16/12/2013. O único programa habitacional em
andamento no município de Campinas é o Minha
Casa Minha Vida e o processo de seleção e

05/12/2013 ezenildas das graças lisboa

PREZADOS , BOA TARDE! SOLICITO POR
FAVOR REFERNTE MINHA INSCRISÃO

hierarquização da demanda a ser atendida é
através de sorteio, conforme a portaria 610 de

DESDE DE DO ANO 2003, E AINDA NÃO
RECEBIR NENHUMA INFORMAÇÃO DE CASA
OU TERRENO OU APARTAMENTO QUERIA

dezembro de 2011 do Ministério das Cidades.
Portanto, o sorteio para hierarquização do
atendimento das famílias é uma exigência do

Outros

SABER COMO ANDA, POIS ESTOU COM
PROBLEMAS PARA ANDAR DE VIDO
INTERVESÕES CIRUGICA NAS PERNAS MEU

próprio programa, conforme previsto na referida
portaria e não um procedimento definido pela
COHAB/CP. Verificamos que a Sra. participou

TELEFONE É 19-997428442

dos 2 sorteios realizados em 22/09/2012 e
21/09/2013, porém não foi sorteada. É

17/12/2013

importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado e sim o tempo de
moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção.
Bom dia! Não recebi o boleto para pagamento

06/12/2013

Luciana

este mes e vence hoje. Gostaria de saber como
obte-lo, pois pelo site do Banco Santander não
consegui encontrar esta opção. No momento não

Verificamos que o mes 12/2013 já foi pago. Caso

Outros

em outros meses o boleto não chegar antes do
vencimento, pode ser retirado pelo Site da Cohab09/12/2013
www.cohabcp.com.br - serviços - serviços ao

estou com antigo boleto ou contrato, por isso nao
sei informar qual o numero do meu contrato Pode

adquirente, e seguir os proximos passos.
Qualquer duvida entrar em contato através do

me ajudar? No aguardo, Grata.

telefone 3119.9577.

DATA

06/12/2013

NOME

ELAINE CRISTINA GODOY
DE FARIAS

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

BOM DIA! GOSTARIA DE TIRAR UMA DÚVIDA,

Seu acordo terminou em 11/2013, porem ficou

ENTREI EM CONTATO EM OUTUBRO E FUI
INFORMADA QUE MEU ACORDO SE

uma prestação em aberto ref. ao mes 04/2011
que deveria ter sido paga em 15/11/2013.

ENCERRARIA EM NOVEMBRO, PORÉM ESSE
MÊS AINDA ESTA COBRANDO. QUANDO SE

Outros

ENCERRARÁ O ACORDO? GRATA

Estamos enviando a mesma para ser paga até o
dia 23/12/2013. Qualquer duvida entre em

DATA
RESPOSTA

09/12/2013

contato através do telefone 3119.95.77.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

BOM DIA... NÃO TENHO INSCRIÇÃO
NENHUMA NA COAHB, MAIS GOSTARIA DE

06/12/2013

FERNANDA RODRIGUES

FAZER! SOU SOLTEIRA E TENHO DOIS
FILHOS, TENHO 28 ANOS E GOSTARIA DE
SABER SE PRECISA SER CASADA PRA

Programa Minha
Casa Minha Vida

FAZER A INSCRIÇÃO E SE PRECISO TER
REGISTRO MA CARTEIRA?? NO AGUARDO;
FERNANDA

06/12/2013

Rodrigo Cardoso de Paiva

inscrição em aberta ? Se sim, até quando estará
disponível ? Quais os doc. necessários ? Noa

marli de almeida silva

boa tarde gostaria de saber se tenho algum
debito,ou se estou em dia.obrigado

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

Programa Minha
Casa Minha Vida

aguardo.

06/12/2013

06/12/2013

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no

Gostaria de saber como faço para entrar no
programa, minha casa minha vida ? Tenho 20
anos, moro sozinho e pago aluguel. Tem alguma

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

Outros

anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Informamos que não existe débito, apenas a
prestação do mes 12/2013 que venceu em
06/12/2013.

06/12/2013

09/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde tem um terreno em itapira no bairro
jose secci que estou interessado e gostaria de
07/12/2013

rodrigo

saber se esta a venda. meu pai ligou ai e
disseram que é o lote 14 da rua florianopolis

Outros

esquina com rua manaus obrigado Rodrigo
Mazzer 019 996566748

RESPOSTA

Não sabemos se este lote será colocado à venda
pela Dirtetoria da Cohab Campinas. Favor
acompanhar pelo site, ou ligar para o setor de
licitações: 3119-9537.

DATA
RESPOSTA

09/12/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/12/2013

Anônimo

Boa Tarde gostaria de saber se esta fazendo

Programa Minha

inscrição para os apartamentos?

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

09/12/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
IMPRESSÃO DE BOLETOS – Entre no site da
COHAB Campinas – www..cohabcp.com.br e

08/12/2013

helio aparecjdo de godoi

TERIA COMO VOCEIS MANDAREM O
BOLETO PRA QUITAR TUDO QUE A DE
PENDENCIA AI OU POR EMAIL ANTES DE
VIRAR O ANO POR FAVOR

Outros

entre na opção SERVIÇOS; depois entre em
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE; entre em
seguida com o NÚMERO DO CONTRATO E
CPF do adquirente; CONFIRME OS DADOS;
clique em PRESTAÇÕES EM ABERTO e em
seguida ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.

09/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração do seu contrato foi concluída. Tendo
em vista que a Promessa de Compra e Venda
firmada pelo senhor em 01/10/1983 contém a

BOM DIA!SOU FILHA DO SR. JACINTO
ADEMAR ALVES DOS SANTOS E PRECISO
SABER SE A MINUTA DA ESCRITURA DO
IMÓVEL JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL,
POIS JÁ ESTÁ QUITADO HÁ ALGUM TEMPO E
ESTAMOS PRECISANDO MUITO DESSE
08/12/2013

Gisele dos Santos Andrade

DOCUMENTO.TEMOS QUE ENTRAR COM
ALGUMA AÇÃO JUDICIAL PARA CONSEGUI-

participação do FCVS para o saldo devedor
residual apurado no término da vigência do
contrato, e, considerando-se que até a presente
data não houve o pagamento, pelo FCVS,
Minuta de Escritura
referente a esse saldo, pleiteado ao Fundo-FCVS

18/12/2013

em seu nome, informamos que a Minuta de
Escritura somente poderá ser autorizada por

LO? JÁ QUE HOUVE ALGUNS PROBLEMAS
ENTRE A COHAB E A CAIXA ECONÔMICA

essa Companhia após o devido pagamento pelo
FCVS. Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar
em contato através dos telefones: (19)3119-9591

FEDERAL? AGUARDO UM RETORNO.
ATENCIOSAMENTE, GISELE DOS SANTOS
ANDRADE

ou 3119-9592, falar com Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

Bom dia meu nome é luis gustavo reis sou filho
de adao antonio reis ja falecido quero saber
09/12/2013

Anônimo

como esta a situação dessa casa cito ( rua dos
mandis 767 jardim jupia piracicaba sp antiga rua
20 numero 27) pois papai faleceu a 13 anos e
não temos papel algum se quer dessa casa, fico
no aguardo.

Regularização
Fundiária

Este imóvel não pertence à Cohab Campinas.
Procure a Cohab Bandeirantes.

09/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
09/12/2013 jessica dos santos machado

gostaria de saber como faço para para fazer o
cadastro da minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

09/12/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas
Prezados: Gostaria de informações sobre a
continuidade para mudança no condomínio A2
09/12/2013

Graziela dos Santos Lima

(camélias)no residencial Sirius. Vocês já tem
datas previstas para reuniões, assinaturas de
contratos, etc.? Fico no aguardo. Graziela.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguaradar comunicação da Cohab
Campinas ou ligue para os telefones: 3119-9645
/ 3119-9648.

09/12/2013

Ainda não temos data para encerrar as
inscrições. Compareça até a Cohab Campinas,
de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00

09/12/2013

Priscila Teixeira Dias

Gostaria de saber até quando vai a inscrição
para o programa Minha Casa minha vida, pela
cohab !

horas para fazer ou atualizar seu cadastro. Os
dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

09/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

Sou aposentada, tenho 62 anos gostaria de
09/12/2013

Anônimo

comprar uma casa financiada pela cohab em
campinas sp. Como fazer, ainda posso fazer com

Programa Minha
Casa Minha Vida

a minha idade?

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

09/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Prezados, Gostaria de me informar referente a
companhia COHASP - Cooperativa Habitacional
dos Servidores Públicos, pois não sou servidor
público e o funcionário da Cohasp me informou
que mesmo não sendo servidor público, eu
consigo realizar a compra de um apartamento
que será entregue em Maio de 2016. O mesmo
09/12/2013

Leandro Alves

me informou que a Cohasp é para servidores
públicos mas que foi aberto ao público em geral
para a aquisição de apartamentos e que para tal
procedimento eu deveria pagar a adesão do
plano até a entrega do apartamento. Gostaria de
saber se o procedimento confere e se posso
confiar no que eles dizem, pois segundo a
Cohasp, a Cohab tem convênio com a
cooperativa. Desde já agradeço e aguardo
retorno, Leandro Santos

Outros

Favor entrar em contato com a COHAsp
(Cooperativa Habitacional dos Servidores
Públicos) no telefone: 3231-0510, com a Sra.
Solange.

09/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

IMPRESSÃO DE BOLETOS – Entre no site da
COHAB Campinas – www..cohabcp.com.br e
entre na opção SERVIÇOS; depois entre em
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE; entre em
09/12/2013

Anônimo

Preciso do boleto para pagamento da prestação

Outros

seguida com o NÚMERO DO CONTRATO E
CPF do adquirente; CONFIRME OS DADOS;

09/12/2013

clique em PRESTAÇÕES EM ABERTO e em
seguida ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.

09/12/2013

Roselene de Jesuz Boava da
Cruz

Compareça pessoalmente com sua
gostaria de consultar uma inscrição

Outros

documentação e consulte seus dados no
cadastro.

09/12/2013

o meu pai foi ate ai na coab pra ver quanto
tempo faltava pra pagar ainda as prestacoes elas
iao terminar agora em dezembro so que teria que
09/12/2013

helio aparecjdo de godoi

pagar outro valor que seria quase 2000 ai sim
quitava tudo a gente gostaria de saber como faz
pra ta pagando este valor por boleto eu fico grata

Outros

Compareça até a Cohab Campinas para
podermos verificar se existe o algum valor para

10/12/2013

ser quitado.

por isso
Boa tarde! Prezados, vocês pode me
ajudar?Preciso de um declaração de uso deste
09/12/2013 gislaine pereira silva de souza

terreno, pois onde morro ainda não foi
regularizado, pois estou em processo de
separação, temos uma casa construida neste
local. Como devo proceder. atte. gislaine souza

Compareça pessoalmente de segunda à sextaOutros

feira, no horário das 8:00 as 12:00 horas para
fazer a solicitação.

10/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não foi solicitada a minuta do contrato 680407.
Deverá providenciar a documentação abaixo: A
partir desta data V.S, assim que desejar poderá
solicitar, a MINUTA de Escritura de Compra e
Venda na sede da COHAB/CP, localizada a Av.
Faria Lima Nº 10 – Parque Itália, no horário das
8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto,
deverá trazer esta convocação, e XEROX dos
seguintes documentos: • Contrato do Imóvel •
Certidão de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa

GOSTARIA DE SABER SE FOI PEDIDA A
MINUTA DESTA CASA RUA PAPA MARINO I
09/12/2013 gislaine cristina paiva franco

165 VILA PADRE ANCHIETA CAMPINAS SE
NAO O QUE E NECESSARIO PRA ISTO SE
OUTRA PESSOA PODE PEDIR OU NAO .

Minuta de Escritura

física do casal • Imposto ATUAL - xerox da folha
onde consta - nome, rua, número, quadra e lote •
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ou no
Site www.campinas.sp.gov.br) • Se for
apartamento, providenciar também a Declaração
Negativa de Débito do CONDOMÍNIO ORIGINAL
(assinada e reconhecida firma pelo SÍNDICO) •
Certidão/Matricula do Imóvel ( Providenciar no 3º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS: AV.
BRASIL, Nº 275 - GUANABARA) • Taxa de
expediente no valor de R$ 112,00 (Cento e Doze
Reais) valor sujeito a alteração. ATENÇÃO • SE
HOUVER MORTE DO ADQUIRENTE, DA
ESPOSA OU DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ

10/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
oi eu sou deficiente cronico renal, e moro em
campinas, moro de aluguel e faço hemodialise
em sumaré na dialisa. por isso venho pedir que
10/12/2013

carlos alberto dos santos

analise meu pedido, pois preciso muito dessa
casa recebo um salário da previdência e não tá

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

dando pra todas as despesas já que eu não
tenho residência própria aqui em campinas
OBRIGADO

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

10/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

qual o prazo aproximado de espera para receber
10/12/2013

Anônimo

a casa ou apartamento do programa minha casa
minha vida?

10/12/2013

Anônimo

quando vai se o outro sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não podemos definir prazo, pois se trata de um
sorteio entre todos os cadastrados no Programa
Minha Casa Minha Vida.

Programa Minha

Ainda não temos data prevista para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

Programa Minha

Favor nos enviar o CPF de sua mãe para

Casa Minha Vida

podermos consultar o cadastro.

10/12/2013

10/12/2013

Boa tarde, gostaria de saber se o nome da minha

10/12/2013

Gabriela Luiza Souza Silva

mãe está para concorrer nos sorteios , pois a
anos estamos esperamos uma resposta. O nome
dela é Marcia Regina de Souza Alves. Se
possível gostaria de saber se tem algum método
mais rápido de participar. Att. Gabriela Luíza

10/12/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

EU , ISABEL NUNES DE SOUZA DE OLIVEIRA
, VENHO AQUI NESTE ORGÃO , PARA
10/12/2013

Anônimo

EFEITOS DE INCRIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
CASA PRÓPRIA JUNTO A COHAB CAMPINAS
, MORAMOS EM ÁREA VERDE E DE RISCO ,
POR FAVOR NOS AJUDE .

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

10/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

eu Eunice Sebastiana bertoni junto com meu
10/12/2013

eunice sebastiana bertoni

marido Jorge alexandre vilas boas queremos
fazer iscriçao para casas ou apartamentos desde

Programa Minha
Casa Minha Vida

já agradecemos a atenção muito obrigado

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

11/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

tenho 4fihos nao tem neiuma casa paramorar
morro em uma ocupacao na ariaverde recebo um
salario minimoe bolsa famlia com pessoas
deficnte visal umanhora eum rapaiz dente uma
irma com cancer a gentenaotemnmuterreno nada
fais tenpo que eutenho um cadrasto aicmo voci
10/12/2013

MARIA eli elesbao elesbao

goustara de fica pelos menos na reserva ou vceis
me ajudace neim que foru um terreno pequeno
para mim e a minhs familianao tenho lugar para

Programa Minha
Casa Minha Vida

A senhora precisa aguardar o sorteio de acordo
com o Programa Minha Casa Minha Vida.
Mantenha seu cadastro atualizado.

11/12/2013

mim vivi direitome ajuda pelo amor de deus faiz
mais de anos que eusou esqrita ai com voceis
tem tantas gente que ganha enao quer ou senao
voumorre eacasa nao sai meu deus me dauma
noticia boa ou me mannda m ivmeio vou ficar
aguardando porque tem pessoas quenao quer
Compareça pessoalmente para verificar, de
10/12/2013

marcio tiago gomes

como que faço para saber se o meu cadastro
ainda esta ativo?

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 as
15:00 horas. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

11/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
11/12/2013

antenorconceiçâo de lima

eu quero uma casa pofavor mi ajude

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

11/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Ainda não temos data prevista para o
encerramento das inscriçõers. Compareça até a

11/12/2013

STEFANI CRISTINA
FANTONATT DE SOUZA

Caros Boa Tarde Gostaria de saber até quando
vão as inscrições da cohab, pois desejo estar
fazendo a minha. Preciso saber o que devo levar
referente a documentação e como devo
proceder, podem me ajudar????

Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar
Programa Minha
Casa Minha Vida

seu cadastro. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há

11/12/2013

mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A
lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

este programa minha casa minha vida só esta
valendo pra quem invade terreno dos outros e
11/12/2013

Anônimo

quem tem cadastro a anos na cohab não vale
mais....então se eu invadir um terreno hj eu tenho
mais chance de ter minha casa....

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Programa Minha Casa Minha vida é
direcionado para famílias em áreas de risco e
cadastrados na Cohab Campinas. Tal informação
não procede. Compareça pessoalmente para tirar
suas dúvidas.

11/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Com relação as cópias do inventário
para obter a minuta, tem que ser do processo

11/12/2013

Gilmar Morais Germano

inteiro, ou basta apenas das peças principais
(inicial, sentença - formal de partilha - e seu
trânsito em julgado? É que necessito de uma
minuta e tenho que apresentar três inventários,
sendo que juntando todos tem muitas cópias.

Minuta de Escritura

Necessitamos do inventário completo para
análise e elaboração da minuta. Estes processos
ficarão arquivados para o caso de futuramente
ocorrer questionamentos ou ajuizamentos.

12/12/2013

Muito obrigado.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
11/12/2013

Anônimo

Ola quero saber quais documentos é preciso
para fazer a inscrição na cohab obrigada.

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

11/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

preciso muito de uma casa pois tenho um filho de
um ano,moro com minha sogra,mais nao da
11/12/2013

fabiana silvestre cabral

certo é muita briga e meu filho sempre esta por
perto vendo isso...quero muito ter minha casa e
so o governo pode me ajudar!!!

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

11/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
11/12/2013

roseclei amparo dutra

recadrastar

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

11/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

11/12/2013

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber esta tendo inscriçoes
para o projeto minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

11/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Eu e minha mulher podemos com a certidão de
casamento e os outros doc fazer a inscrição
11/12/2013

Anônimo

juntas? E no caso o imoveu ficaria no nome das
duas? Juntar as nossas rendas ficaria melhor por
que não temos casa apenas trabalhamos?

A documentação exigida para a inscrição, deverá
Outros

ser apresentada do casal. A renda exigida é
familiar, portando deverá ser apresentados a
carteira de trabalho e hollerites do casal.

12/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
12/12/2013

Daiani Karenina Rodrigues
Bonfim

Programa Minha Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

12/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
O cadastro pode ser feito por pessoas solteiras,
casadas, viúvas, desquitadas, ou seja, de

Boa Tarde, Gostaria de saber se pessoas
solteiras podem se inscrever no programa minha

qualquer estado civil. Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

casa minha vida.Se puder,qual o período de
inscrição e documentação exigida. Não é para
12/12/2013

DULCINEIA DE PAULA

mim ,seria para minha irmã,ela é solteira cuida
dos meus pais idosos,não possui renda ,pois
meus pais são enfermos , vive de bico como

Programa Minha
Casa Minha Vida

passadeira tira em torno de R$300,00 por mês é
cadastrada no baixa renda. Fico no arguardo

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

12/12/2013

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

Obrigada.Dulcineia.

SERVIÇOS, ITEM 2.

12/12/2013

Anônimo

Quero saber quando começam a chamar p/
novas reuniões quem foi sorteado no Sirius B3?

Outros

Aguarde convocação da Cohab Campinas, ou
ligue nos nones: 3119-9644 / 3119-9648.

13/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
12/12/2013

wilson de souza lobo

progama minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

13/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
eu tenho cadastro na cohab a mto tempo são

13/12/2013

Anônimo

doze anos cadastrado bonitinho, e o q eu estou
vendo qm esta fzendo ou invadindo terrenos hj
stão tendo mais oportunidade de ter suas
moradias, pq não fzem um sorteio só pra qm e
cadastrado a anos ai e ate agora não teve

13/12/2013

kely da rocha

oportunidade...
quando vai ser o sorteio minha casa minha vida,
quais as datas?

Todos os imóveis que são sortedos, uma
Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

quantidade vai para quem mora em área de risco
e o restante é sorteado para quem está

13/12/2013

cadastrado normalmente. Este é um dos critérios
do Programa Minha Casa Minha Vida.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

13/12/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
13/12/2013

Anônimo

Gostaria de saber se para isncriçao tem prazo?

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

13/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

13/12/2013

FENILDE MENDES DE
OLIVEIRA

QUERO ME ESCREVER NO PROGRAMA DA
COAHB, QUAIS OS DOCUMENTOS

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

NECESSARIOS ATT FENILDE

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Este cadastro é para famílias que residem em
Campinas. Compareça até a Cohab Campinas,
de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00
horas para fazer ou atualizar seu cadastro. Os

13/12/2013

FENILDE MENDES DE
OLIVEIRA

QUERO ME ESCREVER NO PROGRAMA DA
COAHB, QUAIS OS DOCUMENTOS
NECESSARIOS ATT FENILDE

Outros

dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

16/12/2013

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

No ano passado fui sorteada para aquisicão de
13/12/2013

Silvana Aparecida da Silva

uma moradia, fiquei na reserva gostaria de saber
como funciona, se tem previsão, se ainda vou ser
chamada. obrigada silvana

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça a mais rápido possivel à sede da
Cohab Campinas, de segunda à sexta-feira, das
8:00 as 13:00 horas.

16/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
13/12/2013

AMANDA DE OLIVEIRA
ARRUDA

Solicito o cadastro para que eu possa participar
do sorteio,para que eu possa ter meu próprio lar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

13/12/2013

graciela rocha santos

gostaria de saber como me escrevo minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Pode participar. Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

13/12/2013

Anônimo

Se tiver desempregada tem como participa do

Programa Minha

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

16/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

14/12/2013

Anônimo

Oie Tenho interesse em adquirir um imóvel pelo
Minha Casa Minha Vida, quero saber como
funciona onde preciso ir e quantos custa?

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CIM - Resultado da Pesquisa Titular CPF
18212139808 Nome ROSALINA GOMES
FERREIRA ARAUJO Cônjuge/Convivente CPF
17190001824 Nome MANOEL RIBEIRO
ARAUJO Data Cadastro 10/05/2007 Atualizado
em: 29/10/2013 Se os seus dados pessoais
tiveram alguma alteração após a data da última
atualização do cadastro, consulte a Cohab a
partir de novembro para saber a data de
reabertura do cadastro. IPTU 2013 brasão
Prefeitura Municipal de Campinas Demonstrativo
do Lançamento do IPTU 2013 Data: 14/12/2013
14/12/2013

Anônimo

Hora: 17:59 Identificação do Imóvel Código
Cartográfico: 3321.64.44.0143.00000 Tipo do
Imóvel: Territorial Código Anterior: 03-055065706
Localização: Rua BERNARDINO BONAVITA,
540 / PARQUE SÃO JORGE Quarteirão/Quadra:
08411-K Lote/Sublote: 016- Dados do Terreno
Área do Terreno: 250,00 Valor do Metro 2: R$
81,16 / UFIC 32,6111 Fatores de Correção: 1 FG
/ FP / FV: Não / Não / Não FLE / FZ / FE: Não /
Não / Não Valor do Terreno: R$ 20.290,63 / UFIC
8.152,7750 Frente: 10,00 Dados Tributários
Exercício: 2013 Valor Venal do Imóvel: R$
20.290,63 / UFIC 8.152,7750 Valor do IPTU: R$
466,68 / UFIC 187,5138 Valor da Taxa de Lixo:
R$ 91,17 / UFIC 36,6320 Valor da Taxa de

Outros

Favor nos enviar qual é a sua solicitação.

16/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
14/12/2013

Anônimo

oi gostaria saber para fazer cadastro tem que ter
nome limpo sem restriçao

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

15/12/2013

Thiago Silva de Medeiros

Gostaria de me cadastrar na Cohab para uma
possível aquisição de um imovel

CADMUT

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
ola gostaria de saber peenchi uma ficha na
15/12/2013

patricia rodrigues

cohab e gostaria de saber por q meu nome nao
esta no sorteio obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, sou neta de uma proprietária de
imóvel ai em campinas fiquei sabendo que ela
15/12/2013

Glenda Mara da silva

está em dividas com a Cohab e o meu pai quer
realizar o pagamento das mesmas senão ela irá

Outros

perder a casa. Gostaria que entrasse em contato
com ele pelo telefone 0348824-4859 ou mo
0349813-8298. Grata. Glenda

PODER REGULARIZAR ESTE IMOVEL QUE JÁ
ESTÁ QUITADO?

3119-9577 / 19 3119-9580, de segunda à sextafeira, das 8:00 às 16:30 horas.

RESPOSTA

16/12/2013

Prefeitura de Indaiatuba. A cohab/Campinas foi
apenas o agente financeiro. Quem deverá
Outorgar a Minuta de escritura no caso, deverá

CAMINHO DA LUZ FOI QUITADA JÁ FUI NA
PREFEITUA DE INDAIATUBA ONDE FOI ME

PREFEITURA ESSE PROJETO .ENTÃO
GOSTARIA DE SABER QUANDO VAMOS

Favor entrar em contato com a Coordenadoria de
Cobrança da Cohab Campinas, nos fones: 19 -

DATA

A Promitente Vendedora do empreendimento é a

TENHO CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL

PASSADO QUE A PARTE DA ESCRITURA
vanessa cristiana maciel dos TEM QUE ESPERAR LIBERAR DA COHAB DE
16/12/2013
santos
CAMPINAS QUE EM PARCERIA COM A

RESPOSTA

Outros

ser a proprietária da área que foi loteada. A
Cohab/Campinas apenas foi o agente financeiro
para o repasse do subsídio recebido pelo PSH,
pelo prazo de 72 meses, a contar da data do
contrato. Neste caso, aconselho a procurar a
Prefeitura de Indaiatuba para melhores
esclarecimentos.

19/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Este imóvel foi adquirido através do Termo de
Ocupação em 01/11/89 por Francisco Gouvea
Filho, casado com Maria Ines N Gouvea, Marcia
Cristina Gouvea, solteira, e Silvia Regina
Gouvea, solteira. Com o falecimento do Sr.
Francisco, o Instrumento Particular de Promessa
de Compra e Venda foi assinado em 06/07/94,

Bom dia! Necessito de algumas informações:
Quando fizemos a inscrição, a renda de meu pai
não era suficiente, por isso entrou a renda minha
e de minha irmã. Ele já faleceu ...na época fomos

com Marcia Cristina Gouvea, solteira, Silvia
Regina Gouvea, solteira e Espólio de Francisco
Gouvea Filho. Para solicitar a minuta deverá
apresentar o inventário do Sr. Francisco, que vai
representar o espólio do contrato, conforme

até a Cohab e foi quitada a parte
dele...continuamos pagando o restante e o

16/12/2013

Marcia Cristina Gouveia

imóvel já está quitado. Eu tenho duvida quanto a
minuta da escritura , pois quando fizemos a
inscrição eu e minha irmã eramos solteiras hj
nosso estado civil é casada. Como a renda maior
era minha a parte maior está em meu nome.
Quais documentos devo levar no dia 20.01 que
foi agendado para mim? Minha irmã não mora
aqui , posso levar os documentos dela? Tenho
que levar documentos dos cônjuges tb? Fico no
aguardo...

Outros

orientação na convocação: "ATENÇÃO • SE
HOUVER MORTE DO ADQUIRENTE, DA
ESPOSA OU DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ
SER APRESENTADO O XEROX LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO, RG ,CPF, CERTIDÃO DE
CASAMENTO OU NASCIMENTO DE TODOS
OS HERDEIROS E CONJUGES." Deverão
apresentar também Certidão de Casamento, RG
e CPF dos conjuges, já que estão casadas.
Poderá dar entrada com toda a documentação,
não há necessidade do comparecimento da sua
irmã para requerer a minuta, apenas
documentação solicitada. Será necessário a
presença dela e da sua mãe em cartório, quando
for lavrar a escritura.

19/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

16/12/2013

Anônimo

bom dia, gostaria de saber quais a
documentação necessaria para cadastro do
programa ? e horarios de atendimento ?

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

BOA TARDE, sou Josy Gonçalves Rosa e faço
contato em nome de Emily Mclauglin de
Francisco, esposa de MÁRIA AUGUSTO DE
FRANCISCO. O Sr. Aderbal trocou com o Sr.
Mário (já falecido) o imóvel da Rua Dr. Silva
Castro com um imóvel na Chácara Flora, os 2

16/12/2013

Maria Aderbal Ferraz de
Castro

aqui em Itu, fizeram a troca por instrumento
particular de cessão de direitos transferência
mútua e alienação de imóveis. Gostaríamos de
saber se as partes já obtiveram a minuta de
escritura com a COHAB. Infelizmente não tenho
número de contrato, só os nomes das pessoas e
o endereço do imóvel. Gostaria de saber tb se
um instrumento particular é apto para transferir a
propriedade e a minuta para sair no nome do
cessionário. Obrigada. Meu nome é Josy e meu
telefone 011 4023-0796 e meu email é
josyadv5@hotmail.com

Minuta de Escritura

Conforme contato telefônico, a Cohab/Campinas
não possui Conjunto Habitacional Vila Nova em
Itú. Somente o Roma Brasileira, Vila
Bandeirantes e Prudente de Moraes.

17/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

16/12/2013

Janaina Aguiar Costa

Boa Tarde, Poderiam por favor nos ajudar,
precisamos nos cadastrar no programa
habitacional. Para tentar conseguir casa propria,

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

mas por onde começar, quais documentos levar..
Fico no aguardo. Obrigada Att

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER COMO
FAÇO PARA ESTAR ATUALIZANDO MEU
CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA ?! O MEU CASO É MEIO

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

COMPLICADO POIS VENHO DA ÁREA DE
RISCO MAIS SÓ PELO MOTIVO DE EU ESTAR

16/12/2013

GISLAINE NASCIMENTO
BATISTA

ALOJADA NA CASA DO MEU PADRASTO
MESMO PAGANDO ALUGUEL NÃO ME
INCLUIRÃO NO AUXILIO MORADIA, AS
PESSOAS DA MESMA ÉPOCA DO MEU
DESPEJO JÁ RECEBERAM O APARTAMENTO
E EU NÃO. NÃO SEI SE É PELO FATO DE
NÃO SER CASADA NO CARTÓRIO E NÃO TER
FILHOS, O QUE POSSO ESTAR FAZENDO?
NESTE CASO! ATT. AGUARDO UM RETORNO
!

Programa Minha
Casa Minha Vida

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

17/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

já tenho cadastro mais gostaria de saber quando
16/12/2013

katia aparecida almeida
martins

posso renovar minha inscrição ou se posso
entrar em outro plano para adquirir minha casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

própria.

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

17/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Este tipo de financiamento não existe com a
Cohab. Apenas o Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal. Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

Preciso de uma ajuda. Ouvi dizer que a Cohab
tem um programa de compra de Casa Própria

17/12/2013

Maria Aparecida de Souza

com entrada de R$ 10.000,00 existe essa
modalidade de financiamento direto da Cohab?
Preciso tanto de uma casa própria meus patrões
falaram que se existe essa possibilidade eles me
ajudariam. Aguardo um retorno. Desejo a todos

Programa Minha
Casa Minha Vida

um Feliz Natal e Um Ano Novo cheio de
realizações.

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

17/12/2013

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

17/12/2013

Anônimo

de saber quando sera o proximo sorteio e qual
seras o bairro

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

17/12/2013

DATA

NOME

17/12/2013

Alexsandra de Oliveira
Correia

SOLICITAÇÃO
Boa tarde, pessoas q estão inadimplentes com
casa ou apartamentos da COHAB não pode ser
repassado para quem tem incrição na mesma?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Se a senhora conhecer a pessoa que está com
atraso de parcela, compareça com este

DATA
RESPOSTA

17/12/2013

proprietário aqui na Cohab Campinas.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

17/12/2013 marcia regina da silva de mori

se me meu cadastro ainda vale ,ou se já fui
sorteada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

18/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

17/12/2013 Ana Carolina da Silva de Mori

cadastro no programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Gostaria de saber o que falta para que esse
17/12/2013

Pamela

imovel possa ser passado para o nosso nome já
que as parcelas ja foram todas quitadas

Outros

18/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de obter informações sobre como
proceder para dar entrada na regularizacao
fundiária do local onde moro. Estou aqui há mais
de 20 anos e nao possuo nenhum documento
18/12/2013 Wilson Ezequiel dos Santos

que comprove a propriedade. Soube que já foi
iniciada a regularização fundiária através de um
amigo que mora no mesmo bairro e nas mesmas

Regularização
Fundiária

condições que eu e ficaria agradecido se
pudessem me informar melhor a respeito. Desde
já agradeço.
Bom dia, minha pergunta é a seguinte se eu
18/12/2013

Vinicius dos Santos

consigo detalhado as informações de area
contruida do condominio tamanho em metros de

Outros

toda as estrutura
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa tarde, gostaria de saber como se inscrever
18/12/2013

Francielle da silva matos

no programa minha casa e minha vida,requisitos
etc.. Aguardo , Francielle

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CONTRATO 1830420. A partir desta data V.S,
assim que desejar poderá solicitar, a MINUTA de
Escritura de Compra e Venda na sede da
COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº 10 –
Parque Itália, no horário das 8:00 hs às 16:00 hs
de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá trazer esta
convocação, e o XEROX dos seguintes
documentos: Contrato do Imóvel Certidão de
Casamento ou Nascimento, se solteiro Carteira

Prezados, Por favor, gostaria de saber o
procedimento e valor para conseguir o Termo de
Quitação e Escritura de Imóvel do bairro Vida
18/12/2013 Milka Tavares Ortigosa Alves
Termo de Quitação
Nova. Proprietário: Ana Tavares de Souza Rua
Astir Seraphim Gebra, 130 CEP 13057-544 Vida Nova - Campinas/SP Grata;

de Identidade do casal CPF – Cadastro de
pessoa física do casal Taxa de expediente no
valor de R$ 112,00 (Cento e Doze Reais) valor
sujeito a alteração. ATENÇÃO • SE HOUVER
MORTE DO ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU
DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER
APRESENTADO O XEROX LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO, RG ,CPF, CERTIDÃO DE
CASAMENTO OU NASCIMENTO DE TODOS
OS HERDEIROS E CONJUGES. • SE HOUVER
SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO
DEVERÁ SER APRESENTADO O XEROX DA
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA SER
VERIFICADO PARA QUEM FICOU O IMÓVEL •
CASO SEJA REPRESENTADO POR
PROCURAÇÃO PUBLICA, ESTA DEVERÁ
ESTAR ATUALIZADA ATRAVÉS DE 2º
TRASLADO. OBS: Caso já tenha solicitado a

19/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o pleito, solicitamos o
agendamento nesta Cohab/CP, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos -CLFU,

HA DOIS ANOS FUI INFORMADA PELA
ANGELA DO FINANCEIRA TER QUITADO O

telefones (19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 8h às 16h. Conforme determina a Lei

IMOVEL CITADO ACIMA, MAS ESTOU COM
TRANSTORNO ATE O MOMENTO EM

18/12/2013 DNA MARIA SANTOS SILVA

ADQUIRIR A MINUTA DE ESCRITURA PARA
PROVIDENCIAR OS DEVIDOS DOCUMENTOSSENDO SOU INFORMA QUE AINDA ESTA EM
ANALISE EM SAO PAULO, PEÇO POR
GENTILEZA UMA RESPOSTA PARA QUE EU

de Acesso a informação nº 12527/2011,
informações financeiras decorrentes de
Minuta de Escritura Promessas de Compra e Venda somente podem
ser fornecidas aos adquirentes das unidades
habitacionais e/ou a seus representantes legais,

03/01/2014

com apresentação de Procurações específicas
para esse fim. Quaisquer esclarecimentos

POSSA ME TRANQUILIZAR, AGRADEÇO,
EDNA MARIA SANTOS SILVA A
PROPRIETARIA DO IMOVEL

adicionais, estamos à disposição através dos
telefones supracitados, ou, nesta Companhia,
sito a Avenida Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas - São Paulo - CEP 13039-900.

É sobre a carta de convocação para comparecer
a Cohab, acredito que tenha sido entregue em
18/12/2013 Maria Vadelina da Luz Santos

outro endereço. Pois minha casa já está
quitada.E desejo muito saber qual é o dia de

Ligue nos fones: 3119-9570 / 3119-9607 ou
Minuta de Escritura

atendimento agendado pela Cohab já que minha
carta com certeza deve ter extraviado ?!!

18/12/2013

Anônimo

Gostaria de saber se meu nome está constando
no CADMUT
BOM DIA GOSTARIA DE SABER SE JA TEM
ALGUMA RESPOSTA REFERENTE AO

19/12/2013

patricia betti

CONDOMINIO ABAETE ,SE JA TEM
PREVISÃO DE ENTREGA DA OUTRA PARTE
GRATA

CADMUT

compareça pessoalmente das 8:00 as 13:00
horas, na sede da Cohab Campinas.

Favor comparecer pessoalmente na sede da
Cohab Campinasde segunda à sexta-feira
(exceto na semana do natal e ano novo) das 8:00
as 16:00 horas.

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab ou ligue nos

Casa Minha Vida

fones: 3119-9644 / 3119-9648.

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

19/12/2013

Helen da costa oliveira

ola bom dia preciso de um cadastro na cohab
nao tenho casa no momento estou
desempregada tenho duas filhas pequena
preciso de um luga digno para mora nao sei
como vou fazer para para meu aluguel

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

19/12/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

19/12/2013

Helena da costa oliveira

ainda nao tenho casa e no momento tou
desempregada ainda nao conseguir e

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

19/12/2013

DAIANE DUARTE

GOSTARIA DE ME CADASTRAR NO

Programa Minha

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

19/12/2013

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ APENAS NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E
NA SEMANA DO ANO NOVO, APENAS NOS
DIAS 02 E 03/01/2014.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

ola boa tarde gostaria de saber quando começa
as inscrições pra moradia pois pago aluguel e
19/12/2013

Anônimo

gostaria de saber eu estou desempregada e
meumarido trabalha tenho dois bebês gêmeos de
4 meses. me responda eu não entendo muito
isso. marcya24@hotmail.com

Outros

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

20/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

19/12/2013

Anônimo

inscrição

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

20/12/2013

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
19/12/2013

Anônimo

fazer inscrição

Programa Minha
Casa Minha Vida

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

20/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não pode ter restrição no Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal. Compareça até a
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar
seu cadastro. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha

20/12/2013 Priscila Paduan dos Santos

Bom Dia! Gostaria de saber se eu posso fazer a
inscrição na COAB, quais são os requezitos?
restrição no nome barra? ser solteira eu consigo

Outros

? No Aguardo Atenciosamente,

Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há
mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A

20/12/2013

lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

Ola minha sogra ganho o apartamento da cohab
mais ela esqueceu de mudar o endereço , e ela
foi ate a casa onde morava pra ver se tinha
chegado alguma carta mais não chegou . Ela
20/12/2013

Luana Vicente Rodrigues

teve que ir ate o banco para mudar o endereço e
levar ate ai mais o banco deu 1 semana e ate
agora não conseguiu mudar como ela faz ? ela
perdeu o apartamento ? o nome dela é Miriam
Raquel Monteagudo . se voces conseguirem me
responder eu agradeço Obrigado!

Compareça à sede da Cohab Campinas, nos
Programa Minha
Casa Minha Vida

dias 26 ou 27/12, no horário das 8:00 as 13:00
horas, para saber o que houve. Não deixe passar
desta data.

20/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

22/12/2013

weslley henrique da mota

eu weslley henrique da mota virginio desejo ser

Programa Minha

virginio

inscrito no programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

26/12/2013

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

eu claudeni gonzaga da mota residente a rua luiz
22/12/2013

claudeni gonzaga da mota

manfrinatti n-150 divorciada mãe de tres filhos
desejo ser inscrita no programa minha casa
minha vida da coab/campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

26/12/2013

DATA

22/12/2013

NOME

katia aparecida almeida
martins

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Mandei um email pedindo informação sobre

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para

sorteios minha casa minha vida ainda não obtive
resposta quero acreditar q pode ser por causa

atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

das festas de fim de ano ,mas gostaria de marcar
um dia para refazer minha inscrição pois alguns
dados mudaram e gostaria de tirar algumas

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

duvidas como por exemplo se tem a
possibilidade de conseguir uma casa que por

Programa Minha
Casa Minha Vida

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

algum motivo foi a leilão (assumir divida e ficar
com o imóvel) há esta possibilidade . Desde já
agradeço e aguardo resposta. Att Kátia A.

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA

Martins

SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

DATA
RESPOSTA

26/12/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

23/12/2013

Bianca Rafaeli da Silva

Gostaria de saber como faço para fazer minha
inscrição. Quais os documentos necessários para
a realizar a inscrição.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
Programa Minha
Casa Minha Vida

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

26/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

23/12/2013

Anônimo

onde me inscrevo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

26/12/2013

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.
25/12/2013

geruza

gostaria de saber quando vai ser o proximo
sorteio

Outros

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

26/12/2013

OI FUI AI NA COAB PARA SABER SE EU FUI A
PROVADA E FUI AI ELES FALARAM PARA
MIM ESPERAR MAIS ATE AGORA NADA SAO
PARA OS APARTAMENTOS DA VILA ABAITE

25/12/2013

Anônimo

NAO TO CONSIGUINDO MAIS PAGAR
ALUGUEL EU PAGO 550 SO MEU MARIDO
TRABALHA NAO TEMOS MAIS CONDICOES
DE PAGAR ISSO E UM ABISURDO MAIS
FAZER OQ NEH TEM Q ESPERAR SO TO
ESPERANDO FECHAR CONTRATO COM A
CAIXA GOSTARIA Q VCS ME DESEM UMA
POSICAO OBRIGADA E TENHA UM FELIZ
NATAL E ANO NOVO CHEIO CE AMAOR E
FAZ OBRIGADA

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Programa Minha
Casa Minha Vida

Federal ou ligie para a Cohab Campinas, nos
fones: 3119-9570 / 3119-9607. NA SEMANA DO
NATAL O ATENDIMENTO SERÁ NOS DIAS 26
E 27/12/2013 E NA SEMANA DO ANO NOVO,
NOS DIAS 02 E 03/01/2014.

26/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde Me chamo Fernando Soares Moreira
da Silva, como não localizei no site sobre
informações do CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/10 que foi PRORROGADO:
Fernando Soares Moreira da
26/12/2013
Silva

11/06/2014. O qual passei para o cargo:
TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO, venho
através desse local tentar contato. Gostaria de
saber como anda as contratações, pois estou
muito interessado e aguardando. Se há
possibilidade de ocorrer a convocação desse
cargo até a data final da prorrogação. Agradeço
desde já.

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Deverá providenciar a documentação solicitada e
a taxa de expediente na relação abaixo e
comparecer na sede da Cohab/Campinas no dia
15/01/2014, das 8h às 12h, para solicitar a
minuta de escritura. ATENÇÃO AS
INSTRUÇÕES. CONVOCAÇÃO Prezado(a)
Senhor(a) - 1370597 Solicitamos o seu
comparecimento na sede da COHAB/CP, situada
à Avenida. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália, no
dia 15/01/2014 das 8h às 12h, caso tenha
interesse de requerer a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda. Se não for possível o

asolicitação acima e´referente a termino de
financiamento do referido contrato e quitação
26/12/2013

jose luiz monteiro

final em 17/02/2009 com recibo de quitação.
diante da quitação total solicito a , minuta do
contrato. sem mais agradeço. data: 26/12/2013

Minuta de Escritura

comparecimento na data agendada, fica
comunicado que deverá realizar novo

27/12/2013

agendamento a partir de 17 de março/2014. Para
tanto, deverá trazer esta convocação, e XEROX
dos seguintes documentos: • Contrato do Imóvel
• Certidão de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa
física do casal • Imposto ATUAL - xerox da folha
onde consta - nome, rua, número, quadra e lote •
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ou no
Site www.campinas.sp.gov.br) • Se for
apartamento, providenciar também a Declaração
Negativa de Débito do CONDOMÍNIO ORIGINAL

OLA GOSTARIA DE SABER QUAL E
26/12/2013

Anônimo

APREVISAO DE MELHORIAS PARA NUCLEO
RESIDENCIAL VILA TRANQUEDO NEVES

Outros

Procure a Prefeitura Municipal de Campinas ou
pelo telefone 156.

27/12/2013

Outros

Procure a Prefeitura Municipal de Campinas ou
pelo telefone 156.

27/12/2013

GOSTARIA DE SABER SE EXISTE ALGUM
26/12/2013

Anônimo

PROGAMAÇÃO PARA ASFALTAR O NUCLEO
RESIDENCIAL VILA TRANQUEDO NEVES OU
CALÇAMENTO

DATA

NOME

27/12/2013

Anônimo

27/12/2013

valter

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

SOLICITAÇÃO
BOM DIA gostaria de saber como fazer a
quitação antecipada, e se, em Piracicaba S.P, Termo de Quitação
tem escritório para atendimento
Bom dia gostaria de saber como fazer a quitação
antecipada e se tem escritório em Piracicaba SP, Termo de Quitação
para atendimento

RESPOSTA
A Cohab Campinas não possui imóvel em
Piracicaba, procure a Cohab Bandeirantes.
A Cohab Campinas não possui imóvel em
Piracicaba, procure a Cohab Bandeirantes.

DATA
RESPOSTA
27/12/2013

27/12/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

BOA TARDE, REALIZEI O CADASTRO PARA
CASAS POPULARES JA FAZ ALGUNS ANOS E
NUNCA TIVE QUALQUER RESPOSTA,
27/12/2013

Lucineia Cristina Cardoso

GOSTARIA DE SABER QUANDO POSSO
REALIZAR O NOVO CADASTRO (DATA E

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Programa Minha
Casa Minha Vida

HORARIO) OU COMO DEVO PROCEDER.
MUITO OBRIGADO

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

27/12/2013

NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

LOCALIZEI MEU CPF NA LISTA DA MINHA
CASA MINHA VIDA, POREM MEU
27/12/2013

GLEICI CAROLINE LIMA
FERREIRA

SOBRENOME ESTA ERRADO, E NAO SEI SE
PERDI A INSCRIÇÃO, POIS NAO TEM DATA A
LISTA. PODERIAM ME AJUDAR 35712616823
CPF

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
Programa Minha
Casa Minha Vida

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
NA SEMANA DO NATAL O ATENDIMENTO
SERÁ NOS DIAS 26 E 27/12/2013 E NA
SEMANA DO ANO NOVO, NOS DIAS 02 E
03/01/2014.

27/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

27/12/2013

Jessica Braga Ramos

Gostaria de saber como me inscrever na Cohab.
Que tipos de documentos e se posso ir em
qualquer dia da semana.

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

27/12/2013

Anônimo

MEU NOME E BRUNO FIGUEIREDO
RODRIGUES, QUERIA SABER COMO EU

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

FAÇO PRO MEU CADASTRO IR PRO
CADASTRO RESERVA, QUANDO ALGUMA

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

FAMILIA NÃO QUER UM APARTAMENTO OU
CASA, AI VAI PRA FAMILA QUE ESTA NA FILA
DE ESPERA, TENHO QUE IR AI E PEDIR

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

Outros

ESSE RECURSO TEM MUITA FAMIIAS
GANHANDO CASAS QUE MINHA COLEGA SE
SEPAROU ELA E MARIDO DELA GANHARÃO

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

APARTAMENTO COMO EU NÃO CONSIGO
COM QUEM EU TENHO QUE FALAR

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

bom dia gostaria se saber sr eu preciso ir até a
28/12/2013

jocielma ribeiro de souza

coab para refazer o cadastro do projeto minha
casa minha vida.....aguardo um retorno. feliz ano
novo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

DATA

28/12/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

pollyana pereira ramires

boa noite.gostaria de saber quando sera o
próximo sorteio e a quantidade de apartamento
que sera sorteado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Ainda não temos data prevista.

DATA
RESPOSTA
06/01/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

29/12/2013

jessica manoela da silva

queria saber qnddo começa as incriçoes para
2014 moro em rea de risco

Outros

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

oi, me chamo valeria e gostaria de tirar uma
duvida com vocês. estou há quase 4 anos com
cadastro na cohab, moro de favor numa casa de
fundos emprestada que não tem portas nem
janela, no lugar da porta e da janela pregamos
um pano, fora as humilhações que temos que
aguentar por morar de favor na casa dos outros.
tenho uma filha de 2 anos e moro com meu
marido (amasiado), temos muita vontade de ter

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

nossa casa própria, mas não temos condições
financeiras para comprar uma. enfim o que mais
me deixou chateada foi que uma conhecida
29/12/2013

valeria sayuri da silva oda

minha que chegou do Maranhão pouco menos de
6 meses na época comprou um barraco numa

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

área de risco em Hortolândia, a mesma que não
tinha filhos e morava sozinha com o marido e os
dois trabalhavam, em menos de um ano foram

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

contemplados com um apartamento da cohab.
meu marido trabalha sozinho e não tem

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

condições de pagar aluguel pois ganha pouco eu
não trabalho pois cuido da minha filha. gostaria
de saber se existe outro meio para eu conquistar
o sonho de ter minha casa própria, para poder
dar aos meus filhos um lar digno de viver. pois
não tenho mais esperanças de conseguir através
do sorteio, já que há anos venho alimentando
uma esperança que não se realiza, vendo

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

29/12/2013

Dayanne de frança Bezerra
Silva

eu possa pagar junto com meu esposo sou casa
não tenho filhos a inda pois desejo sair do

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

Moro em Campinas a três anos quero muito sair
do aluguel que cada dia que passa fica mais alto
.gostaria de ter minha casinha para trazer minha
mãe que mora em alagoas bem longe da que
,mim ajudem a consegui algum ha moradia que

RESPOSTA

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

aluguel antes muito obrigada pela a tenção que
deus proteja sempre vocês .

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

29/12/2013 aparecida souza soares roza

entrar na programaçao de sorteios

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
30/12/2013

welton tiago atencio chaves

Bom Dia, Gostaria de saber se a Cohab esta

cordeiro

funcionando hoje 30/12/2013? obrigado.

Outros

Gabriela Bispo de Lima

saber sobre os documentos e localidade de
vocês. Também gostaria de saber quais os
requisitos para conseguir uma casa pela cohab e
qual o horário de funcionamento. Desde já
Obrigada. Att. Gabriela.

06/01/2014.

06/01/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

Gostaria de saber sobre as inscrições, se já
estão abertas e ate que data ficarão abertas,
30/12/2013

Apenas dias 02 e 03/01, retornando dia

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

30/12/2013

LORE ILONE HENNIG

Meu nome foi sorteado em 2013 e estava na lista
de reserva. Mas essa semana fui procura-lo e
não o encontrei em nenhuma lista, simplesmente

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

meu nome sumiu. No aguardo de sua resposta
agradeço desde já. Atenciosamente. LORE

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

ola gostaria de saber se as pessoas que estavam

30/12/2013

marilia ingrid dos santos
bossolon

na fila de espera do sorteio de 2012 continuam
na fila ou não... pq a pagina saio do site... estava
tao esperançosa pois faltava apenas 2600 para

Programa Minha
Casa Minha Vida

sair meu nome... Consegue me informar a minha
situação atual???

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Apenas se mudaram os dados cadastrais, como
endereço, estado civil, trabalho e etc. Compareça
até a Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar

30/12/2013

simone astolfi de morais

PRECISO ATUALIZAR CADASTRO?

Programa Minha
Casa Minha Vida

seu cadastro. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há
mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A
lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

