cohab

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

MÊS: JANEIRO/2014 TOTAL: 219

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
Sou solteiro, tenho 23 anos de idade. Quais os
01/01/2014

Anônimo

requisitos para se inscrever no Programa Minha

procedimentos para me cadastrar no programa?

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Existe a possibilidade de pegar terreno tambem?

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

Atenciosamente, Pedro.

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.

01/01/2014

Millena Carusi

FIZ A MINHA INSCRIÇÃO EM 2009 E ATÉ A

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

PRESENTE DATA NÃO OBTIVE NUNHUMA

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

NOTÍCIA SOBRE O MEU CADASTRO.

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

CONSULTO SEMPRE PELA INTERNET,

requisitos para se inscrever no Programa Minha

PORÉM SEM SUCESSO. ESTOU CASADA HÁ
09 ANOS, E NÃO TIVE FILHOS AINDA, POIS

CADMUT

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

NÃO TEMOS CONDIÇÃO FINANCEIRA DE

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

PAGAR ALUGUEL E TER FILHOS. TER FILHOS

seiscentos reais). A lista de documentos está no

É UM SONHO, PORÉM PRECISO TER CASA!

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

POR FAVOR, ME AJUDEM!

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

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
boa tarde fiz insclisao com vc ano passando e
01/01/2014

Anônimo

gostaria de sabe quando devo fazer dinovo....
grata mayara

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

01/01/2014

adriana da silva

apartamento

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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
Queria compra um casa , eu nao trabalho mais
01/01/2014

Franciele Da Silva Godoi

requisitos para se inscrever no Programa Minha

meu namorado sim . eo salario dele é de 900,00

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

tem como eu compra uma casa ou apartamento ?

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

Obg desde de jaa !

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

ola gostaria de uma informação,eu fui conteplada
pelos apt da santos dumond e ja levei os papeis e
tudo,a cohab ficou de me entrega a chave do apt
em dezembro,e ate agora ninguem entrou em
01/01/2014

jessica amaral dos santos

contato comigo a respeito da entrega da chave,ja
fui ai na cohab novamente e cosntou q ja fui

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab ou ligue para os

Casa Minha Vida

fones: 3119-9644 / 3119-9648.

06/01/2014

aprovada,agora so estou esperando para assina
o contrato que falaram q ate dezembro ja teria em
maos.obrigada
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
02/01/2014

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber como funciona o

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

programa minha casa minha vida. Obrigada!

Casa Minha Vida

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.
Bom dia! Preciso de algumas informações, moro
na rua marcelina rodrigues paschoal no jardim do
lago 2,gostaria de saber se tem algum projeto de
02/01/2014 bruna rafaela hilario da silva

regularização ou de retirada dos moradores, moro

Regularização

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

a 10 anos no local.Se puderem me passa um

Fundiária

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 para se informar.

telefone para contato para consulta essas
informações ou se são só pessoalmente.
Obrigada

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

oi bom dia gostaria de saber como q anda o
processo do meu contrato pq fui ai na coab para
saber se eu tinha sido aprovada pela caixa e ai
constou que eu tinha sido sim e ai a moça que me
atendeu falo q agora tinha q esperar a caixa
02/01/2014

jessica amaral dos santos

entrar em contado pra mim ir ai na caixa fazer a

Programa Minha

Aguarde comunicado da Cohab ou ligue para os

sinaçao do contrato a moça falo q ate dezembro a

Casa Minha Vida

fones: 3119-9570 / 3119-9607.

06/01/2014

caixa me chamava mais ate agora nada gostaria
de vcs me dessem uma ~posição não aguento
mais pagar aluguel espero q vcs me dem uma
posição correta fico esperando a resposta
desdeja agradeço.
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

02/01/2014

TATIANE CASSIA SANTOS
ANGELO

Boa tarde,gostaria de saber como faço para
participar da inscrição para uma moradia,preciso
muito.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

02/01/2014

KATIA CRISTINA

GOSTARIA DE SABER COMO ESTÁMEU

FERNANDES

CADASTRO.

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. as

06/01/2014

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

02/01/2014

Adriana Cristina de Campos
Dias

Boa tarde,gostaria de me inscrever como
faço...tenho q ir pessoalmente ou pela internet
pode ser feito

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

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
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Companhia de Habitação Popular de Campinas
Av Faria Lima n.o 10 - Parque Itália - PABX (019)
3119-9500 - FAX (019) 3119-9600 CEP - 13036900 - Campinas - SP DESTINATÁRIO: ANTONIO
CARLOS T LIMA Nº. CONTRATO: 680069
Prezado Senhor A partir desta data V.S, assim
que desejar poderá solicitar a MINUTA de
Escritura de Compra e Venda na sede da

02/01/2014

Antonio Carlos Teixeira de
Lima

Prezado(a) Senhor (a): Nesse ano que se inicia

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

quero regularizar toda a documentação da minha

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

casa própria. Gostaria de saber, na medida do

de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá trazer esta

possível, quais documentos devo levar para tirar

convocação, e a CÓPIA dos seguintes

a minuta da casa e se tem como ter uma ideia de

Minuta de Escritura

documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão de

valores que irei gastar com a mesma. Desde já

Casamento ou Nascimento, se solteiro, e óbito do

agradeço a atenção e fico no aguardo de como

cônjuge, se viúvo • Carteira de Identidade do

proceder para regularizar tudo. Atenciosamente,

casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal

Antonio Carlos Teixeira de Lima

• Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta -

06/01/2014

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) •

Taxa de expediente no valor de R$ 112,00 (Cento
Boa Tarde! Fui sorteada para receber um imóvel
no Residencial San Diego, montei minha pasta na
Cohab dia 06/08/2013, gostaria de saber se as
02/01/2014

Josiane Cristina Juliano

pessoas já estão sendo chamadas, pois até o
momento não recebi nenhum contato e não sei se
fui aprovada para receber a casa. Agradeço a
atenção, Josiane

Programa Minha

Aguarde comunicado da Cohab, ou ligue para os

Casa Minha Vida

fones: 3119-9570 / 3119-9607.

06/01/2014

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

Como posso realizar o cadastro "Minha casa
minha vida" lembrando tenho união estável e
02/01/2014

Maria Janaina Silva

nossa renda registrada é 1.840,00. POr favor, me
envie um email esclarecendo as possibilidades.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

Aguardo! Atenciosamente.

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

Gostaria de saber quando volta o atendimento
02/01/2014

Anônimo

para cadastro no programa. Amanhã o
atendimento vai estar normalizado? Grata..

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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.

Para solicitar a cópia da minuta do imóvel, deverá
comparecer na sede da cohab/campinas,das 8 às
03/01/2014

Anônimo

Bom dia, gostaria muito saber como consigo a
copia da minuta da minha casa.

16h, com o comprovante original da solicitação de
Minuta de Escritura

minuta, para que seja fornecida a cópia. Será
fornecida este cópia somente ao adquirente do
imóvel, conjuge ou herdeiros, mediante
comprovação com documento de identificação.

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola gostaria de me informa sobre o programa,ja
tenho cadrastro na Cohab mas não atualizei pois

03/01/2014

Emerson Silva Oliveira

minha renda já utrapassou os R$1.600,00 devo

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

atualizar meu cadrastro junto a Cohab ou não.No

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

ano passado estive no feirão,consegui uma carta

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

de crédito de R$100.000,00 na hora fiquei muito

requisitos para se inscrever no Programa Minha

contente mas felicidade de pobre dura pouco logo

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

vi que meus cem mil nem deu pro cheiro pois os

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

imóveis utrapassavam esse valor e muito,me

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

pergunto como vou conseguir realizar o meu

seiscentos reais). A lista de documentos está no

sonho em fim gostaria de informação a respeito e

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

oque devo fazer.Desde já agradeço a paciência e

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

06/01/2014

que nesse ano nossos sonhos se torne realidade
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
03/01/2014

fabiana ap do prado

Gostaria de saber até que dia vai as inscriçoes

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

para a coahb. Grata

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

Ola boa tarde. Gostaria de fazer a inscriçao para
03/01/2014

GISLENE OLIVEIRA DE
SOUZA

o programa minha casa minha vida, existe
possibilidade de fazer pela internet ou somente
pessoalmente na cohab? Já esta aberto as

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

inscriçao de 2014. Aguardo.

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

03/01/2014 aparecida souza soares roza

entrar no programa de moradia da cohab

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

campinas

Casa Minha Vida

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.

03/01/2014

Anônimo

boa tarde para quem fez o cadastro como fico
sabendo das informações se fui chamada enfim .

Compareça pessoalmente para obter maiores
Outros

informações, de segunda à sexta-feira, das 8:00

06/01/2014

as 16:00 horas.
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

oi bom tarde eu sou deficente auditivo e precisa
03/01/2014

marcelo vieira

um casa cohab demora já cadastre- se aconteçer
só futuro deus saber ...ok bjs aviso mail.....

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

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
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 a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

Oi gostaria de saber como eu faço pra fazer um

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

cadastro pra entra no programa minha casa
minha vida?Pago aluguel e trabalha eu e meu
03/01/2014 Vanessa Gomes de Oliveira

marido de carteira assinada ,tenho duas filhas e
mais uma a vó que estar fazendo tratamento de

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

06/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

CANCER de mama ,por favor mim ajude !!!

seiscentos reais). A lista de documentos está no

agradeço !!

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

Queria me cadastrar no programa "minha casa
03/01/2014

requisitos para se inscrever no Programa Minha

Dâmella Meybianne Hilana

minha vida" Como faço para realizar meu

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Brandão

cadastro e quais são os requisitos para

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

participar?

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

Boa tarde, gostaria de saber se o nome da minha

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

mãe está para concorrer nos sorteios , pois a

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

anos estamos esperamos uma resposta. O nome
04/01/2014 Gabriela Luíza Souza Silva

requisitos para se inscrever no Programa Minha

dela é Márcia Regina de Souza Alves

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

CPF:256.149.608-21. Se possível gostaria de

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

saber se tem algum método mais rápido de

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

participar.E a partir de que idade pode fazer o

seiscentos reais). A lista de documentos está no

cadastro? Att. Gabriela Luíza

06/01/2014

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Gostaria de saber se ja foram marcadas reuniões
04/01/2014

Anônimo

para o condominio das acáçias o A-1,no
residençial sírius?

Programa Minha

Aguarde comunicado da Cohab, ou ligue para os

Casa Minha Vida

fones: 3119-9570 / 3119-9607.

06/01/2014

DATA

NOME

05/01/2014

luis carlos de paiva leo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

gostaria de saber como faço pra ter resposta do

Programa Minha

Aguarde a divulgação da data de um novo

cadastro que fiz quando vai sai a casa

Casa Minha Vida

sorteio.

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
Quero saber como e quando haverá inscrição pra
05/01/2014

Roselis de jesus oliveira

casa propria, sou baba ,separada e quero adquirir
um imovel. Desde ja agradeço Roselis

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

05/01/2014

Carolina Castellen de

como faço pra me inscrever no programa minha

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Moraes

casa minha vida ?

Casa Minha Vida

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.
Boa Tarde ! hoje fiquei sabendo que fui
convocada em para levar documentos para cohab
no dia 02/10/2013 . mas não recebi carta alguma.
soube porque uma vizinha viu meu nome na
05/01/2014

Maria Angela Maia

busca pela internet . e agora ainda posso ir até a
cohab . tentar conseguir uma casa para moarar .
eu estou pagando aluguel e agora desempregad
cuidado da minha mãe doente . preciso desta
casa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça o mais rápido possível para saber o
que houve, de segunda à sexta-feira, das 8:00 as
13:00 horas.

06/01/2014

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
venho por meio desta saber como faço para me
05/01/2014

jose henrique bartko

requisitos para se inscrever no Programa Minha

cadastrar no programa da cohab e no programa

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

minha casa minha vida desde ja grato José

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

Henrique

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

05/01/2014

FRANCIELE BARBOSA

gostaria de comprar uma casa ou apartamento da

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

cohab o que devo fazer

Casa Minha Vida

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

Olá, eu gostaria de saber como faço para mudar

requisitos para se inscrever no Programa Minha

meu cadastro, ele esta no nome do meu ex05/01/2014

Cristiane Aparecida Simão

marido, estou desempregada, faço bicos, pois

Outros

tenho um filho e o pai não paga pensão, sei que

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

mães solteiras tem preferências. Obrigada.

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

05/01/2014

CLAUDIO APARECIDO
NASCIMENTO

TERMO DE QUITACAO

Termo de Quitação

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

06/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

06/01/2014

Maria Dhuliane

apartamentos localizados no residencial cosmo

Eu queria saber quando ocorrera o leilão dos
em capinas.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha

O Residencial Cosmos não pertence à Cohab

Casa Minha Vida

Campinas.

DATA
RESPOSTA
06/01/2014

Apenas pessoalmente. 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
Gostaria de saber se eu posso fazer a inscrição
06/01/2014

Anônimo

do programa Minha casa minha vida através da
internet?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/01/2014

- 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.

CÓPIA DO CONTRATO PARA FINS DE
06/01/2014

JOÃO INÁCIO SBOMPATO

INVENTÁRIO. JOÃO INÁCIO SBOMPATO DE

DE CAMPOS

CAMPOS ADV. DO INVENTÁRIANTE FILHO

Cópia de contrato

Solicite via fone: 19 - 3119-9574 / 3119-9575 /
3119-9576.

06/01/2014

ANTONIO JOAQUIM HENRIQUES
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
eu casei com o Luciano de Oliveira Pereira e ele
06/01/2014

requisitos para se inscrever no Programa Minha

Angela Carolina Soares

ja tem inscrição na cohab eu tenho que ir ai para

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Pereira

renovar o cadastro dele e colocar meu nome ja

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

nos casamos? e quando podemos ir na cohab

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 a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Bom dia, como me inscrevo no programa minha
06/01/2014

Anônimo

casa minha vida? O que preciso para fazer
inscrição? E quais os requisitos?

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

06/01/2014

Anônimo

Sou solteiro, estou desempregado, posso me

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

cadastar?

Casa Minha Vida

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.
Boa tarde estou aguardando para a entrega dos
06/01/2014

patricia betti

apartamentos no residencial Abaeté ,queria saber
se já tem alguma previsão de entrega.

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab ou ligue para os

Casa Minha Vida

fones: 3119-9645 / 3119-9648.

06/01/2014

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
06/01/2014

Anônimo

ola gostaria de saber como funciona o programa

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

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.
Solicito saber do contrato em questão (1280087)
06/01/2014

Mario Fernando Moreno da
Silva

Informo que não está sendo paga nenhuma

no que tange à dívida de um acordo realizado
pela sra. Valeria Ap. Varani Silva em 2009. A

prestação desde 2010. O montante da divida
Outros

nesta data é de R$. 6.784,56 ref. aos meses de

dívida foi quitada? Se não, é possível informar o

04/2009 a 01/2014 (esta última com vencimento

valor atual da dívida? Obrigado. Mario

para 13/01/2014), totalizando 57 prestações.

07/01/2014

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

ola gostaria de saber meu nome esta na

requisitos para se inscrever no Programa Minha

escriçoes minha casa minha vida fui na cahab e
06/01/2014

patricia rodrigues

preenchi uma ficha mas ainda nao tenho um

Programa Minha

numero de inscriçao obg espero resposta meu

Casa Minha Vida

email se precisar é
patypamelarodrigues@hotmail.com

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.
inas

06/01/2014

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
OLA GOSTARIA DE SABER COMO FAÇIO PRA
06/01/2014

Anônimo

ME INCREVER NO PROGRAMA DE
HABITACAO

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

07/01/2014

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

Eu presciso urgente adquirir uma casa pelo
07/01/2014

andrea marques tavares

m7nha casa minha vida gostaria de saber como
faco para adquirir

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

07/01/2014

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.

Bom dia! Estou participando do empreendimento
Vila Abaeté, e gostaria de saber se ja tem datas
07/01/2014

Anônimo

definidas para as próximas reuniões. Pois a

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab Campinas ou

Assistente social pediu para entrar em contato

Casa Minha Vida

ligue para os fones: 3119-9644 / 3119-9648.

com a cohab na 2 semana de janeiro. Serei do
Condominio 07. Att

07/01/2014

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
Gostaria de saber se as inscrições para Cohab
07/01/2014

Anônimo

Campinas estão abertas e como funciona o
projeto.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

07/01/2014

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.

gostaria de saber como anda a minha pasta
07/01/2014

Anônimo

montei ela em setembro e ate agora nenhuma

Outros

resposta
ola, boa tarde, queria saber, recebi uma carta de
07/01/2014

Talita Alves Ferreira

vcs mas não chegou nas minhas mãos, como
faço pra saber sobre o que era essa carta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas ou
ligue para os fones: 3119-9570 / 3119-9607.

07/01/2014

Compareça com sua documentação, até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

07/01/2014

13:00 horas para saber do que se trata.

Ola, boa tarde gostaria de quando que vai ser a
07/01/2014

Gisele Aparecida Ramos
Souto

proxima vistoria dos apartamentos no residencial
Sirius. Era pra me mudar em novembro, fui
informada que ouve algumas mudanças e que me

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab Campinas ou

Casa Minha Vida

ligue para os fones: 3119-9570 / 3119-9607.

Programa Minha

Aguarde comunicado da Cohab Campinas ou

Casa Minha Vida

ligue para os fones: 3119-9570 / 3119-9607.

07/01/2014

mudaria agora em janeiro.
OLÁ, BOA TARDE, FIZ A MONTAGEM DE
PASTA EM OUTUBRO DE 2013, GOSTARIA DE
07/01/2014

Anônimo

SABER QUANDO A CAIXA ENTRA EM
CONTATO, COMO FAZER P SABER SOBRE A
APROVAÇÃO... OBRIGADA

08/01/2014

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
07/01/2014

ana paula pereira

Gostaria de me inscrever no cadastro de

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

interessados em moradia......obs: prefiro casa

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

08/01/2014

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha
07/01/2014

ROMANZA POLICENO

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER COMO

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

ROSA

FAÇO A ATUALIZAÇÃO DO MEU CADASTRO.

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

08/01/2014

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha
07/01/2014 Alex Manoel da Silva Caires

GOSTARIA DE ME CADASTRAR NO

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

PROGRAMA, COM DEVO PROCEDER?

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
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

08/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme já informado através da solicitação
2013-000945 de 21/04/2013, esclarecemos que:
1)o processo para contratação de empregados da
Companhia não é processo seletivo e sim
concurso público; 2)para o emprego de auxiliar de
topografia, o concurso é de 2011 e não de 2010;

07/01/2014

Jose Aparecido Batista

Não se é por este canal de atendimento, mas

3)o prazo de validade do mesmo expirou em

gostaria de uma explicação à respeito do

24/10/2013, no entanto foi prorrogado por mais

processo seletivo de 2011, onde fui aprovado em

dois anos com vencimento em 24/10/2015;

23º lugar no cargo de auxiliar de topografia, onde

4)Para esta vaga já foi efetivada uma contratação

o mesmo foi prorrogado até 24/10/2013, mas não

Outros

e as demais, conforme previsto em edital, ficarão

convocou ninguém, este concurso foi para

a critério da COHAB/CAMPINAS, devendo ser

arrecadar dinheiro ou só para beneficiar

observado o prazo máximo de validade de

alguém??????? Me respondam por favor?????

concurso. Tendo em vista que todas as
informações aqui prestadas estão de acordo com
o edital do referido concurso e todos os
esclarecimentos encontram-se no seu site, a
COHAB/CAMPINAS está totalmente legal de
acordo com a legislação para contratação de
empregados na administração pública.

31/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Muito me alegrei ao saber que fui
sorteada no programa minha casa minha vida e
aguardo com muita alegria a entrada em meu
apartamento. Muitos encontros com a Cohab,
uma assistente social muito atenciosa, encontros
com o prefeito, tudo muito lindo. Falaram que a
entrega seria antes do natal, e recebemos a

Informamos que com relação ao Condomínio A2

noticia que isso não seria possível, pois para

do Sirius, estamos aguardando resolução das

nossa alegria os apartamentos seriam entregues

questões de legalização da obra, bem como

com piso. Agora já estamos no mês de

encaminhamento das providências junto ao

janeiro/2014 e ao ligar na Cohab a resposta é a
08/01/2014

Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

Fabiana Corrêa da Silva

seguinte " sem previsão de entrega". Eu peço

Programa Minha

são encaminhadas pela Construtora), sendo

Benetazzi

encarecidamente que pelo menos tenhamos

Casa Minha Vida

assim, a equipe do Trabalho Técnico Social

respostas de como esta o andamento das coisas.

entrará em contato assim que tivermos definição

A notícia que temos é que tudo esta abandonado.

quanto as datas das próximas atividades. No que

Antes que alguém difame a palavra do nosso

se refere a invasão, a construtora é responsável

prefeito e coloque fotos na internet, por favor nos

pela guarda dos imóveis enquanto os mesmos

envie noticias, pois uma grande parte das famílias

não forem entregues.

03/02/2014

contempladas estão planejando a anos esta
mudança e realização do sonho. Outro medo é
que pessoas não sorteadas invadam os imóveis e
estraguem tudo e esta mudança demore ainda
mais. Aguardo um retorno breve. At., Fabiana
Benetazzi
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
08/01/2014

Lucilene Barbosa Carneiro

Gostaria de aderir uma casa do projeto minha

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

casa minha vida

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
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

08/01/2014

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
Gostaria de adquirir uma casa no projeto minha
08/01/2014

ELAINE CRISTINA SILVA

casa minha vida ,pois sou mãe solteira e tenho 2
filhas pequenas .obrigada

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

08/01/2014

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.

Prezado(a) Senhor(a): Mais uma vez venho por
meio desse canal pedir informações de como está
o andamento para entrega do condomínio A2
Camélias no empreendimento Sirus? Estou
aguardando a entrega desde de agosto/2013,
08/01/2014

Graziela dos Santos Lima

Aguarde comunicação do serviço Social da

onde foi realizada a última reunião com a

Programa Minha

Cohab Campinas ou entre em contato pelos

Assistente Graziela. Por favor, vocês poderiam

Casa Minha Vida

fones: 3119-9644 / 3119-9648. Cidadão Cohab

me adiantar se há alguma previsão para a
continuidade dos trâmites legais até a
mudança??? Desde já agradeço a atenção
dispensada e peço-lhe desculpas pelo insistência.
Atenciosamente, Graziela.

Campinas

08/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Se adquiriu o terreno através de Escritura de
Cessão de Direitos, deverá solicitar a minuta de
escritura na Cohab, para que possa providenciar
no Cartorio de Notas a escritura definitiva do
imóvel. Para tanto deverá providenciar a

08/01/2014

Thaís Gomes Camacho

Bom dia, A pouco mais de um ano adquiri esse

documentação abaixo e comparecer na sede da

imóvel do antigo proprietário, como eu gostaria de

Cohab/Campinas, de segunda a sexta, das 8 as

fazer a escritura do mesmo gostaria de saber

16hs, para requerer o documento: • Contrato do

qual procedimento devo tomar, tem alguma

Imóvel + Cessão de Direitos • Certidão de

documentação na qual preciso retirar na Coahb

Outros

Casamento ou Nascimento, se solteiro, e óbito do

para que eu possa me dirigir até o cartório? Pois

cônjuge, se viúvo • Carteira de Identidade do

o imóvel já está quitado. Vocês poderiam me

casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal

orientar qual procedimento devo fazer? No

• Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta -

aguardo de um retorno.

nome, rua, número, quadra e lote • Certidão

08/01/2014

Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ou no
Site www.campinas.sp.gov.br) • Taxa de
expediente no valor de R$ 112,00 (Cento e Doze
Reais) valor sujeito a alteração.
Preciso saber se as pastas que foram montadas
08/01/2014

ivani cabral da silva lima

dia 05/08/2013. se a caixa já ligou pra alguém. se
foi aprovado minha pasta ???? obrg

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab ou ligie para os

Casa Minha Vida

fones: 3119-9570 / 3119-9607.

08/01/2014

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

eu preciso em carater de urgencia saber o que

Os dois principais requisitos para se inscrever no

aconteceu com meu cadastro vejo pessoas sendo
08/01/2014

erika simone souza silva

beneficiadas com a casa e eu aqui a tantos anos
perecendo sem ter onde morar vivendo
aleatoriamente de favor, preciso saber o que
fazer ou como fazer me ajude por favor.

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
Outros

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.

09/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde quero saber quando os sorteados do
08/01/2014

Anônimo

campo das acacias no recidencial sirius vão

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab Campinas ou

assinar contrato com a caixa já que vai fazer 5

Casa Minha Vida

ligue para os fones: 3119-9570 / 3119-9607.

09/01/2014

meses que to aguardando obrigada
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
horário das 8h às 16h. Conforme determina a Lei

08/01/2014

Marcelo Aparecido da
fonseca

Estou necessitando da quitação das parcelas do

de Acesso a informação nº 12527/2011,

contrato 90.180 Francisco Solano Lordelo

informações financeiras decorrentes de

referente o conjunto habitacional Engenho Velho

Termo de Quitação

Promessas de Compra e Venda somente podem

rua Francisco Crocomo Numero nº90 Capivari

ser fornecidas aos adquirentes das unidades

São Paulo por favor poderia me ajudar obrigado

habitacionais e/ou a seus representantes legais,

14/01/2014

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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
GOSTARIA DE SOLICITAR UMA MORADIA DO

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

GOVERNO MINHA CASA MINHA VIDA,POIS
08/01/2014 aline kelly pereira alixandria

requisitos para se inscrever no Programa Minha

NÃO TENHO IMÓVEL FIXO.TENHO 1 FILHO

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

MENOR DE 7 ANOS SE PODERIAM

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

CONFIRMAR MEU CADASTRO AGRADECERIA

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

ATENCIOSAMENTE ALINE

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

09/01/2014

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
08/01/2014

ccccccleide alice marques

gos taria de saber como que eu faço para me

nascimento

inscrever no programa pac

Outros

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

09/01/2014

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão 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
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
08/01/2014

Anônimo

TEM COMO EU FAZER A INSCRIÇÃO PELA
NET ???

Outros

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.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas

09/01/2014

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
sou solteiro moro com meus pais quero saber se
09/01/2014

Pedreo Julio Campelo

posso entrar no sorteio projeto minha casa minha
vida se poder quais os procedimentos grato

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

09/01/2014

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

09/01/2014 Jéssica rodrigues dos santos

Gostaria de saber com fazer inscrição para o

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

projeto minha casa minha vida, tenho que ir

requisitos para se inscrever no Programa Minha

pessoalmente a Cohab ? Quais documentos devo

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

levar? Tenho interesse em inscrição para

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

moradias, existe outros prjetos alem desse?

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

Grata, Jéssica rodrigues

seiscentos reais). A lista de documentos está no

09/01/2014

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Estamos executando uma pesquisa do
resindencial sirus em prol de melhorias de

O pedido de acesso aos dados deve ser

emprego e educação em conjunto com a
09/01/2014

Anônimo

associação de moradores. Gostaria de saber se

Outros

podem nos disponibilizar o banco de dados de

carlos alberto dos santos

todas as justificativas necessárias para análise da

03/02/2014

liberação. Favor protocolar para a Diretoria.

caracterização da população para investigação

09/01/2014

protocolado na sede da empresa e deverá conter

cientifica.
eu moro em campinas e faço hemodialise em

Programa Minha

sumaré obrigado

Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

09/01/2014

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
09/01/2014

carlos alberto dos santos

eu faço hemodialise e moro de aluguel por isso

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

eu preciso muito de uma casa obrigado

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

09/01/2014

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.
09/01/2014

Anônimo

gostaria de saber se haverá um sorteio dos

Programa Minha

apartamento em fevereiro de 2014

Casa Minha Vida

Ainda não temos data do próximo sorteio.

09/01/2014

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
Olá gostaria de obter o documento de minha
09/01/2014

Nadja Gomes de Pinho

residencia situada em área verde... e ou me
inscrever para casa da COHAB. Como faço?

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Cópia de contrato

Obrigada Nadja

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

09/01/2014

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

09/01/2014

Nadja Gomes de Pinho

No momento estou desempregada, posso me

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

inscrever?

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
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

09/01/2014

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
09/01/2014 Tatiane Barbosa dos Santos

Ola gostaria de me cadastra na cohab como
posso fazer isso por favor? obrigada Tatiane

Outros

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

09/01/2014

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

09/01/2014

Thais Almeida da Silva

Boa tarde, meu nome é Thais e gostaria de saber

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

como faço para me inscrever na COHAB e

requisitos para se inscrever no Programa Minha

conseguir adquirir um apartamento de CDHU ou
casa? Como funciona? Onde preciso ir? Moro em

Outros

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

Campinas. Ter restrição no nome é um

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

impedimento? Obrigada.

seiscentos reais). A lista de documentos está no

10/01/2014

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
09/01/2014

Anônimo

gostaria de fazer uma inscrição para minha casa

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

minha vida

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
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

10/01/2014

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

Gostaria de saber quando vai haver inscrição
para o programa, moro no florence II e dizem que
09/01/2014

talita carla

onde estou morando as casas serao retiradas
pois esta perto do corrego, gostaria de saber se

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

10/01/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

tem alguma previsão, grata

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

Gostaria de saber como funciona o programa e
09/01/2014

João Paulo de Brito

como faço para me inscrever? Att, João Paulo de

Outros

Brito.

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

10/01/2014

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

olá! Boa tarde! eu gostaria de saber quais são os

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

requisitos para a participação do programa da
09/01/2014

Anônimo

requisitos para se inscrever no Programa Minha

cohab! ouvi dizer que estão abrindo inscrição

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

para um novo loteamento aqui em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

campinas!gostaria de saber a localização e como

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

faço para fazer a inscrição!

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

10/01/2014

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
10/01/2014

andrea

gostaria de saber como faço para me cadastrar

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

em um plno da cohab?

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

10/01/2014

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.
Bom dia! eu gostaria de saber quando vamos ter
10/01/2014

Anônimo

nocias sobre pastas que foram para analise da
caixa economica em julho de 2013. E quando

Outros

Aguarde comunicação da Cohab ou ligue para os
fones: 319-9570 / 3119-9607.

10/01/2014

esta previsto o 2 sorteio de andares do Abaete.
Ligue para a Coordenadoria de Cobrança nos
10/01/2014

Anônimo

como posso emitir a segunda via do boleto sem o
numero do contrato

Outros

telefones: 3119-9577 / 3119- 9580 e informe-se
como imprimir o boleto ou conseguir o código de

10/01/2014

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

10/01/2014

Davi Rocha Santos

ola não tenho renda me encontro desempregado

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

gostaria de mais informações PARA FAZER

requisitos para se inscrever no Programa Minha

INSCRIÇÃO para minha casa minha vida e todas

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

informações possíveis para realização de todo os

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

processo para realizar as inscrição . obrigado

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

pela atenção

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

10/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caro senhores tem um terreno localoizado entre a
rua 17 e a rua raul guilherme plasman no Dic 1
em Campina sp que esta cercado pela cohab que
esta um verdadeiro loixão tem entulhos, moveis
10/01/2014

Anônimo

velhos que as crianças colacam fogo e agora
jogaram acredito que seja animal morto um fedo

Outros

horrivel de carniça. Poriço escrevo para que
venham limpar o terreno ja que é de voces e
construam logo para que parem de joga lixo la
desde ja muito grata pela atençao
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
10/01/2014

Anônimo

quais documentos necessários para fazer
incriçoes da minha casa e minha vida?

Outros

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

10/01/2014

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.

12/01/2014

fabio aparecido affonso
carneiro

necessito informações das próximos sorteios do
ano de 2014, se possível gostaria de receber uma
notificação via E-mail, atenciosamente.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos a data do próximo sorteio.

13/01/2014

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
12/01/2014

Anônimo

o precisa para fazer a inscrição

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

13/01/2014

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

12/01/2014

Viviane Alves de Oliveira
Luiz

Boa noite! Gostaria de saber como eu faço para
me cadastrar, para o próximo sorteio de casas da
Cohab de campinas? não tenho casa própria.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

13/01/2014

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
requisitos para se inscrever no Programa Minha

12/01/2014

wallen pereira da cruz

Estou querendo faser meu cadastro no programa

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

minha casa minha vida!

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
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

13/01/2014

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
13/01/2014

Aline Dayene Da Silva

Preciso saber o que é preciso para me cadastrar

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

nos programas pra comprar o primeiro imóvel.

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

13/01/2014

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.
O Empreendimento Abaeté é composto por 12
Condomínios,sendo que todos estão com a
demanda definida, porém somente em 4 dos 12
13/01/2014

Anônimo

queria saber se os apartamentos que ficam perto

Programa Minha

condomínios, os beneficiários sortearam o

da santos dumont ja sairam

Casa Minha Vida

endereço. Caso tenha sorteado e ou apenas

03/02/2014

montado dossiê, deverá aguardar contato para
informações quanto as próximas datas das
atividades.
Pode retirar o boleto pelo site da Cohab
Campinas - seguindo os seguintes passos:
www.cohabcp.com.br - serviços - serviços ao
gostaria que me enviasse a segunda via do boleto
13/01/2014

fernanda costa da silva

por e-mail em meu nome,por que a que veio pra
mim pagar ainda consta o nome da antiga
dona,obrigada! Fernanda C.

adquirente é só colocar sem ponto nem espaço o
Outros

numero de seu contrato que é 2000007 e seu
CPF e seguir os passos seguintes. A Sra.
recebeu o boleto em nome da antiga aderente
pois já havia saido daqui antes da transferência.
Qualquer duvida entre em contato através do
telefone 3119.9577 ou 3119.9580. O

16/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que com relação ao Condomínio A1
do Sirius, estamos aguardando resolução das

Bom dia. Gostaria de obter informações sobre

questões de legalização da obra, bem como

meu apartamento. Montei a pasta no dia
13/01/2014

Anônimo

10/05/2013 Fui sorteada no dia 17/08/2013 Até o

Programa Minha

momento ninguem entrou em contato comigo.

Casa Minha Vida

Juliana Cristina Lamanuel de Miranda Aguardo

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

03/02/2014

são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social

retorno,Obrigada.

entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.
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

queria me candidatar para esse programa pois
13/01/2014

fabio junior de souza

não possuo casa e nessecito muito ..tenho 1 filha
e minha mulher!!

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

16/01/2014

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 anos; 2

Olá, gostaria de saber como se inscrever para os
14/01/2014

Anônimo

imóveis da Cohab. Aguardo uma resposta,
obrigada desde já!!

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

16/01/2014

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.

14/01/2014

Euríalo Usliver Ronfel

bom dia, eu gostaria de saber qual será a data do

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Cordeiro

proximo sorteio do minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

sorteio.

16/01/2014

DATA

NOME

14/01/2014

marielle

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se tem como fazer a inscrição
para casa da cohab aqui pela internet.. desde já

Outros

Não é possível realizar a inscrição via Internet.

16/01/2014

agradeço
Gostaria de saber como faco para me inscrever
no programa MCMV. Nao sei se eu poderia me

Os dois principais requisitos para se inscrever no

inscrever, ja que sou solteiro e tenho o interesse

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

de comprar sozinho um imovel pelo programa.

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Tenho uma renda bruta mensal de R$2100,00 e
14/01/2014

Alexandre Almeida Souza

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

estudo e trabalho na regiao de Campinas, por

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

isso gostaria de saber se ha a possibilidade de

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

inscricao por mim no programa. Se sim, como

16/01/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

funciona e como devo proceder para faze-lo? Os

A lista de documentos está no site:

imoveis sao escolhidos por mim ou sao sorteados

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

sem que haja manifestacao de preferencia?

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Obrigado!
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
GOSTARIA DE FAZER O CADASTRO DE
14/01/2014

gilton bonfim dos santos

CASA,QUANDO PODEREI E QUAIS OS
REQUISITOS PARA FAZER.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

16/01/2014

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.

Quero saber se a COHAB financia terrenos e/ou
14/01/2014

kelly cristina miguel

imoveis, ou se apenas contempla através de

Outros

inscrição/sorteio.

A COHAB CAMPINAS contempla apenas através
de inscrição/sorteio.

16/01/2014

Olá boa tarde. Sou técnico ambiental e estou
interessado em ser voluntário no projeto Bicho do
14/01/2014

Anônimo

mato. Sei que esse projeto faz parte do Pac
Anhumas Viracopos. Gostaria de saber onde fica
a sede da ong ou um email e telefones. Obrigada.

O Projeto de Trabalho Técnico Social do PAC
Outros

ANHUMAS não é desenvolvido pela Cohab-Cp,
mas sim pela SEHAB, contato 31199618.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou advogado da família do adquirente, o qual
faleceu há muitos anos. Há um mês faleceu sua
esposa. Os herdeiros, visando a regularização da
14/01/2014

Andreia da Costa Ferreira

residencia para posterior inventário, querem
saber quais as providencias necessárias para

Termo de Quitação

O contrato 091.1306 não pertence à COHAB
CAMPINAS.

16/01/2014

obter o termo de quitação e a escritura definitiva,
conforme prevê a cláusula 24ª do contrato de
promessa de compra e venda realizada.
Informamos que com relação aos Condomínios
do Abaeté estamos aguardando resolução das
questões de legalização da obra, bem como

ola gostaria de saber quando vcs vao comessar a
15/01/2014

Anônimo

chamar para fazer asinacao dos contratos para o

Programa Minha

apartamentos da villa abaite em campinas esto

Casa Minha Vida

esperando mais ate agora nada.

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

03/02/2014

são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.

Vou estar adquirindo um imovel e gostaria de
saber se nela a algum pendencia, tenho a
15/01/2014

Ana Paula Souza

documentação das informaçoes do proprietario.

Outros

Com esse documento consigo verificar se esta

O imóvel pretendido é administrado pela COHAB
CAMPINAS? Está localizado em que bairro?

16/01/2014

tudo ok ???
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
15/01/2014

JESILAINE BRAGA

QUERIA VER COMO QUE FAÇO PARA

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

INSCREVER PARA MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

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.

17/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição não pode ser efetuada via internet. 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
15/01/2014

juliana bressan

Posso fazer inscrição de casa pelo site? Se não o
que preciso levar?

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

17/01/2014

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.

15/01/2014

Anônimo

15/01/2014

Vania Gomes de Medeiros

quando será o primeiro sorteio de 2014? já tem

Programa Minha

casas e apartamentos em construção?
Boa tarde, Como faço pra solicitar o valor pra

Casa Minha Vida

quitar a casa. Endereço Rua São Tomé, 149 Nova Era Salto-SP Pode ser enviado por e-mail,

Outros

estamos com uma certa urgência. Fico no

Ainda não temos previsão sobre data de sorteio.

O referido imóvel não pertence à COHAB
CAMPINAS.

17/01/2014

17/01/2014

aguardo Vania Medeiros
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
15/01/2014

Anônimo

documentação e local pra fazer a incrição de
casas

Outros

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.

17/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom venho através desta solicita ajuda que hoje
se faz mais necessário do nunca pois já se faz 1
ano que estou a espera do aux aluguel.Ja me
mudei da área de risco com foi classificado o local
onde eu morava no jd florence 2.Hoje moro no pq
floresta 2 onde pago aluguel isto com a promessa
15/01/2014

Roseli Nilzeti Machado
Andrade

O Auxílio Alguel é fornecido pela Secretaria de

da cohab que que iria me da um aux
aluguel.coisa que ate hoje não aconteceu,hoje

Outros

meu esposo se encontra desemprega ai

Habitação e não pela Cohab-Cp, favor entrar em
contato pelos telefones: 31199633 e 31199642.

03/02/2014

Atenciosamente

complicou mais pois minha renda sozinha faz
com que passamos muita dificuldade por isso
venho através desta pedir uma ajuda para que
nos não fique sem moradia na pratica agradeço a
todos e aguardo uma resposta o mais breve
possível roseli machado
bom dia, fiz meu cadastro em 2008 e nunca tive
nenhuma resposta, meu nome não foi nem pra
sorteio nesse tempo, ostaria de saber se devo
renovar meu cadastro ou somente aguardar. sou

Boa tarde, Para maiores informações e

mae solteira, moro de aluguel, trabalho como
16/01/2014

landirlene vianna pinto

autonoma sem registro porque creche é meio

Programa Minha

periodo e não tenho com quem deixar meu filho,

Casa Minha Vida

mesmo que tivesse não tenho dinheiro pra pagar
essa despesa extra.não recebo nenhuma ajuda
do governo e espero ansiosamente que minha
oprtunidade de ao menos participar do sorteio
seja breve,obrigada

atualização de seu cadastro sugiro seu
comparecimento de 2ª a 6ª feira das 8:00 às 15:h
com todos seus documentos e de seu filhos. Att.
Campinas,31/01/14 Sonia Domingues

31/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
CONTRATO FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE

financeiras decorrentes de contratações somente

1976 REFERENTE AO IMÓVEL COMPOSTO

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

PELA CASA DE N.206 DA RUA 008 ( HOJE RUA

habitacional e/ou a seu representante legal,

DAS VIOLETAS), LOTE N.19 DA QUADRA 06,

através de Procuração específica para esse fim.

BAIRRO PRESIDENTE MEDICI - PAULINIA/SP. (
16/01/2014

JOSÉ ALBERTINI FILHO

CONTRATO SEM NÚMERO APARENTE).

Objetivando atender o pleito, informamos que o
Termo de Quitação

contrato em referência está apto para solicitação

cOMPRADOR JÁ FALECIDO COM INVENTÁRIO

da feitura da minuta de escritura. Assim, para

TERMINADO. dEPOIS DE SEU FALECIMENTO,

maiores esclarecimentos, solicitamos entrar em

FALECERAM UM FILHO SOLTEIRO E SUA

contato com esta Cohab-CP - Coordenadoria de

ESPOSA CUJOS INVENTARIOS SERAO

Liquidações e Fundos - CLFU, através dos

ABERTOS.

telefones:(19) 3119-9592 ou 3119-9591, falar com

10/02/2014

Wladimir ou Felipe. Ou ainda, aguardar
convocação que será enviada ao endereço do
imóvel com as informações pertinentes.
16/01/2014

Anônimo

Contrato 1320771 qual o cartório que posso dar
entrada na escritura?

Antes de dar entrada na Escritura no Cartório, é
Minuta de Escritura

necessário solicitar a MINUTA DE ESCRITURA

17/01/2014

na COHAB.

Já montei a pasta para o Residencial Abaete, e
17/01/2014 priscilla de toledo francisco

está em analise pela Caixa existe algum telefone
de contato para ter informações sobre a analise?

Outros

Sim, 31199568, 31199562.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esclarecemos que as escrituras estavam sendo
providenciadas normalmente pelos cartórios até
13/01/2014. Porém como ocorreu mudança de

JÁ ESTOU COM A MINUTA EM MÃOS, QUERO

diretoria e, até providenciar todos os documentos

SABER EM QUAL CARTÓRIO PODE SER FEITA

necessários, os cartórios terão que aguardar para

A ESCRITURA. ME ENVIARAM VÁRIOS
17/01/2014

Anônimo

ENDEREÇOS DE CARTÓRIO,PORÉM FUI MAIS

Minuta de Escritura

NÃO CONSEGUIR POIS FALAM QUE

elaborar as escrituras. Assim acreditamos que em
meado de fevereiro/2014 já estará tudo resolvido.

27/01/2014

Esclarecemos também que não é só com o

PARARAM DE FAZER ESCRITURA DO VIDA

Residencial Vida Nova, mas todos os

NOVA. N:CONTRATO 1320771

empreendimentos da Cohab/CP. Estamos à
disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteada. Se houve alguma mudança em seus
dados e se for de seu interesse, a sra. pode
atualizar. Os dois principais requisitos para se

17/01/2014

gostaria de saber sobre as casa da cohab pois

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

tenho escrição ate hoje não fui camada,ate

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

Débora cristina alves da

quando agente tem direito de ficar com cadastro a

Programa Minha

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

cunha

pois eu lembro que fiz no ano 2003 em diante

Casa Minha Vida

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

mais nunca mais feio carta para renovar,peço por
gentileza que verifique. muito obrigada.

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.

20/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro e a atualização não podem ser
efetuados via Internet. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
boa tarde queria saber pois tenho um cadastro na

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

coab desde 2010,e nunca atualizei meu cadastro
18/01/2014

josiane rodrigues alves

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

como faço pra ta fazendo a atualizaçao de

Programa Minha

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

endereço e salario, tenho que ir na coab ou se

Casa Minha Vida

seiscentos reais). Compareça na Cohab

pelo site consigo fazer pois nao achei uma opçao

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

pra atualizar somente pra fazer cadastro.grata

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

20/01/2014

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
EU, ALESSANDRO DOS SANTOS JÁ TENHO
FEITO A EXCRIÇAÕ DESDE 2008 E NADA DE
Ainda não foi sorteado para adquirir moradia

MI CHAMAR? PAGO ALUQUER, E O ALUQUER
19/01/2014

alessandro dos santos

ESTÁ MUTO ALTO? POR FAVOR EU PRECISO
DE UMA MORADIA SOU NASCIDO EM
CAMPINAS E CRIADO? OU PRIGADO PELA
ATENÇAÕ?

Outros

através da COHAB CAMPINAS. Não temos
previsão de data para o próximo sorteio.

21/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em 11 de outubro de 2013, o senhor Júlio Cesar
se apresentou nesta Cohab-CP como filho da
promitente compradora Esmeralda Bernardino
Bronze, oportunidade que informamos a
existência de saldo devedor remanescente no
valor atual de R$ 2.591,17, de responsabilidade
da promitente compradora, e, saldo devedor
residual de responsabilidade do FCVS. Tendo em
vista que não houve pagamento até a presente

20/01/2014

ESMERALDA
BERNARDINO BRONZE

data, do saldo remanescente de responsabilidade

SOLICITO UM PARECER REFERENTE
LIBERAÇÃO DA MINUTA DE ESCRITURA SEM

Minuta de Escritura

MAIS, AGRADEÇO.

de Esmeralda e saldo residual de
responsabilidade do FCVS, o contrato não

25/02/2014

encontra-se quitado. Portanto, a Minuta de
Escritura não pode ser liberada. Em caso de
dúvidas, por gentileza, comparecer pessoalmente
à sede da Cohab-CP ou entrar em contato
através dos telefones: (19) 3119-9590, 3119-9591
ou 3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou
Wladimir -Coordenadoria de Liquidações e
Fundos-CLFU. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália –
Campinas – São Paulo – CEP: 13036-900.

renovei meu cadastro, mas não adicionei o RG de

Para incluir outras pessoas em seu cadastro é

pessoas envolvidas. RG 15653847-7. Anizia rosa
20/01/2014

carlos miranda da silva

da silva. RG 410.716.588-40. Jaqueline cristina
miranda da silva. peço ajuda para completar meu
cadastro

Outros

necessaário comparecer pessoalmente na
COHAB CAMPINAS trazendo toda a
documentação.

22/01/2014

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
Boa tarde, Gostaria de ser informada sobre as
20/01/2014

Aline Romenito

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

inscrições para casa na cohab e os documentos

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

necessários para efetua-la. Desde já agradeço a

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

atenção

21/01/2014

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.

Boa tarde Gostaria de saber sobre o clube da
20/01/2014

Anônimo

20/01/2014

Anônimo

coab.. Ele foi vendido? Gostaria de frequentar

Outros

porque sou socia lá .

20/01/2014

natali roberta barreto

Boa tarde

21/01/2014

Outros

GOSTARIA DE ESTAR ME INSCREVENDO, NA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

MINHA MINHA CASA,MINHA VIDA PARA

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

PARTICIPAR,PARA PODER COMPRAR MINHA

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

CASA COMO FACO, EU JÁ TENHO INSCRIÇÃO

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

NA COHAB.EU JÁ AJUNTEI UM DINHEIRO

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

PARA DAR ENTRADA!GOSTARIA DE ESTAR

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

VENDO ISSO LOGO ANTES QUE EU TENHAS

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

UMA DOENÇA E TENHA QUE GASTAR ESSE

A lista de documentos está no site:

DINHEIRO!!!POR FAVOR ME

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

AJUDEM....NATALI ROBERTA BARRETO.....

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

22/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Solicito a verificaçao de tempo restante de
20/01/2014

edileuza barbosa

quitaçao do endereço citado,qual valor restante

Outros

para possivel quitaçao antecipada. Grata

Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
do valor do saldo devedor, não ensejando o

10/02/2014

pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 11,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9596 ou 3119-9602, falar com
Ana Cristina ou Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP. Atenciosamente,

20/01/2014

Lia Mara da Silva

Quero saber se a caixa aprovou a solicitação

Programa Minha

enviada pela cohab para vila Abaete

Casa Minha Vida

Boa noite, gostaria de saber quando será o
20/01/2014

Anônimo

próximo sorteio para a ocupação nas moradias do
projeto minha casa minha vida?
BOA NOITE GOSTARIA DE SABER QUANDO
SERA O PROXIMO SORTEIO DE CASAS EM

20/01/2014

ROSANE

CAMPINAS,PRECISO MUITO , POIS ESTOU
GRAVIDA E MORANDO COM MINHA MAE.
DEUS ABENCOE
Gostaria de saber quando haverá novo sorteio

21/01/2014

Danielli

para o minha cas minha vida. Preciso muito sair
do aluguel.

Para responder ao questionamento necessitamos
saber sobre qual solicitação está se referindo.

03/02/2014

Atenciosamente

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

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

21/01/2014

alda cecilia santos de
moraes

Eu alda, gostaria muito de ter a oportunidades de
conseguir uma casa ou apartamento próprio. Pois
moro com minha mãe.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

22/01/2014

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 anos; 2

Venho por meio desta solicitar uma inscrição para
21/01/2014

Deiva Aparecida da Silva

realição do sonho de ter minha casa própria.
Grata, Deiva

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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.

eu manoel ribeiro araujo cpf 171900018-24 voces
me escluiram do cadastro pois tive que vender a
casa para dar o dinheiro da parte da casa para
cpf 18212139808 ROSALINA GOMES
FERREIRA ARAUJO voces vao devolver o
21/01/2014

manoel ribeiro araujo

dinheiro que dei a ela pois só ficou cadastrado no
nome dela eu tambem estou sem casa quer dizer
tomei na cabeça ela vai sair com dinheiro e
apartamento e eu de maos abanando sacanagem
eu irei arrumar um advogado para pegar meu
dinheiro de volta

Programa Minha
Casa Minha Vida

22/01/2014

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$ 1.600,00 (hum

BOM DIA! GOSTARIA DE SABER A RELAÇÃO
22/01/2014 ANDREA SIQUEIRA ALVES

DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO NA

Outros

COHAB. ATENCIOSAMENTE

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

22/01/2014

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 com relação aos Condomínios
do Abaeté estamos aguardando resolução das

BOM DIA. GOSTARIA DE SABER QUANDO

questões de legalização da obra, bem como

SERA A ASSINATURA DO CONTRATO DO
22/01/2014

leia brito de souza

CONJUNTO DE CONDOMINIOS ABAETÉ.

Programa Minha

SENDO QUE A ÚLTIMA REUNIÃO FOI EM 13

Casa Minha Vida

DE DEZEMBRO 2013. DESDE JÁ AGRADEÇO

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

03/02/2014

são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social

PELA ATENÇÃO...

entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.

gostaria de saber como esta o processo de
seleção para o empreendimento do qual estou
participando Vila Abaeté pois ja fiz a entrevista e
22/01/2014

helielma barbosa vascon

montagem de pasta em agosto 2013 gostaria de

Programa Minha

saber se ja esta sendo feito as reuniões para

Casa Minha Vida

sorteio de blocos, andar ou quando começará a
chamar as pessoas... desde ja agradeço e
aguardo uma resposta......

As reuniões ainda não foram iniciadas, assim que
tivermos as datas entraremos em contato através
dos telefones e ou endereços deixados.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou advogada e gostaria de saber sobre o
procedimento para obter a minuta de escritura,
quais as despesas e documentos necessários
22/01/2014

RENATA FONSECA
MACLUF RENOSTO

Para que possamos atendê-la precisamos de

para informar ao cliente. Em resumo: os titulares
do contrato faleceram, foi realizado o inventário

Minuta de Escritura

maiores detalhes, qual o número do contrato e

23/01/2014

nome do adquirente.

extrajudicial e agora gostaria de obter
informações para regularizar a documentação da
casa - passar a escritura e registro. Aguardo
resposta. Obrigada. Renata.

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
22/01/2014

Anônimo

gostaria de saber como eu faço para me escrever
na cohab?

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

23/01/2014

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.
Bom Dia. Quero Por meio desse Email , fazer um
denuncia com Respeito a ocupação ilegal dos
Apartamento que fica em frente Ceralite .De

22/01/2014

Anônimo

frente com a Rodovia Ahaguera. Eestão sendo

Por favor, precisamos saber a qual

alugados , e vendidos ,sendo que fere o

empreendimento o sr.se refere e se o mesmo

Regulamento. Muitas pessoas que pressurizam
de uma Moradia estão de fora do Programa,
outras que não precisam estão sobrevivendo de
vendas e aluguel dos Mesmo!!! Espero que a
Cohab tome as devida proveniência,

Outros

pertence à COHAB CAMPINAS ou a outra
empresa.

23/01/2014

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$ 1.600,00 (hum
22/01/2014

Marcos Antonio Gomes

Enteresse em comprar imovel solicito

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

cadrastamento. Renda mensal rs1500,00.

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

23/01/2014

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 com relação aos Condomínios
do Abaeté estamos aguardando resolução das

nossa ja mandei pra vcs ai quando vcs vao

questões de legalização da obra, bem como

comessar a chamar para fazer asinacao do
22/01/2014

Anônimo

contratos do apartamentos da vila abaite em

Programa Minha

campinas mais ate agora vcs nao me

Casa Minha Vida

responderam.o numero q vcs nao responderam e

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

03/02/2014

são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social

000107 grata espqero q vcs me responda logo....

entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.
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

23/01/2014

juliana maria da rosa

como posso ver meu cadastro?

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

23/01/2014

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.

23/01/2014 Elizangela da Silva Minucci

gostaria de saber quando acontecerá o próximo
sorteio das casas da Cohab? OBRIGADO

Outros

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

23/01/2014

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
Boa tarde tenho 46 anos e sou solteira e
23/01/2014

Anônimo

aposentada por invalidez. Eu tenho direito a me
inscrever no programa?

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

23/01/2014

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 anos; 2

ola eu preciso saber como fazer o cadastro para
23/01/2014

johnny elias lovtchinovsky

conseguir uma moradia pois moro de aluguel e
sou casado.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

23/01/2014

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 anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

23/01/2014

johnny elias lovtchinovsky

como me cadastro no programa minha casa

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

minha vida

Casa Minha Vida

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.

24/01/2014

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

Boa tarde! existe possibilidade de renovar meu
23/01/2014

MICHELE ROBERTA DA
SILVA DIAS

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

cadastro junto á cohab?,pois me escrevi desde
do ano de 2009 e ate o presente momento não

Outros

tenho nenhuma informação deste cadastro. att

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

24/01/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

Michele Dias

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 anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

Gostaria de saber como fazer a inscrição na
23/01/2014 Jennifer Tainara de Aquino

cohab? e como funciona? e quais documentos

Outros

precisa levar pra fazer a inscrição. Aguardo.

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

24/01/2014

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.

BOA NOITE, ESTOU ABRINDO MAIS UMA

Informamos que com relação aos Condomínios

SOLICITAÇÃO, PRA SABER EM QUESTÃO DO

do Abaeté estamos aguardando resolução das

CONJUNTO DE PRÉDIOS ABAETÉ, POIS NA

questões de legalização da obra, bem como

PRIMEIRA SOLICITAÇÃO SÓ CONSTA EM
23/01/2014

LEIA BRITO DE SOUZA

ANALISE,MAIS AINDA NÃO A CONCLUÍRÃO . A

Programa Minha

MINHA DÚVIDA É SOMENTE SE TEM OU NÃO

Casa Minha Vida

PREVISÃO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO, PEÇO SOMENTE QUE ME DEEM
ESSA INFORMAÇÃO. MAIS UMA VEZ
AGRADEÇO... 1° SOLICITAÇÃO 000138...

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências
são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data marcada para o próximo
sorteio. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais
Bom dia eu gostaria de atualizar meus dados
24/01/2014

marilene de aviz

cadastrais, e gostaria de saber quando é o
proximo sorteio da casa propria?

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Programa Minha

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

24/01/2014

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.

Bom venho através desta solicita ajuda que hoje
se faz mais necessário do nunca pois já se faz 1
ano que estou a espera do aux aluguel.Ja me
mudei da área de risco com foi classificado o local
onde eu morava no jd florence 2.Hoje moro no pq
floresta 2 onde pago aluguel isto com a promessa
24/01/2014

roseli nilzeti machado
andrade

da cohab que que iria me da um aux
aluguel.coisa que ate hoje não aconteceu,hoje

Outros

meu esposo se encontra desemprega ai

Respondida anteriormente através da solicitação
114/14.

03/02/2014

complicou mais pois minha renda sozinha faz
com que passamos muita dificuldade por isso
venho através desta pedir uma ajuda para que
nos não fique sem moradia na pratica agradeço a
todos e aguardo uma resposta o mais breve
possível roseli machado
24/01/2014

cleonice mateus leandro

gostaria de saber se tera sorteio neste ano . ja so

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

cadastrada .obrigada.

Casa Minha Vida

sorteio.

24/01/2014

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$ 1.600,00 (hum
24/01/2014

grace kelly ribeiro dos

gostaria de informação sobre o cadastro do minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

santos

casa minha vida

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

24/01/2014

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

24/01/2014

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

FAZER INSCRIÇÃO NESTE PROGRAMA E

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

GLAUCIA MARIA DOS

QUAL O LOCAL CERTO PARA MIM IR,POIS ME

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

SANTOS NASCIMENTO

CASEI AGORA E ESTOU MORANDO DE

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

ALUGUEL E NÃO É FÁCIL E MEU MARIDO

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

DESEMPREGADO.

A lista de documentos está no site:

24/01/2014

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa tarde! Desejo saber por favor, quando será o
próximo sorteio, pois mês que vem faz 1 anos
que fiz minha inscrição e nunca fui contemplado
24/01/2014

Rudy Jordach Fernandes

em nenhum neste período, gostaria de saber se
realmente demora e se tenho alguma chance de
conseguir. No aguardo e desde já agradeço. Att;
Rudy Jordach Fernandes

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão de data de sorteio.

24/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que com relação aos Condomínios
do Abaeté estamos aguardando resolução das
questões de legalização da obra, bem como
24/01/2014

PATRICIA BETTI

boa tarde alguma novidade sobre a entrega dos

Programa Minha

apartamentos na Vila Abaete Obrigado

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

03/02/2014

são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.

Sra. Michele, boa tarde. BOA TARDE!
CONFORME ABAIXO PARA QUE EU POSSA
EFETUAR MINHA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
MINHA CASA E MINHA VIDA,TENHO AS
SEGUINTES DUVIDAS. 1) MORO NO FUNDO
DA CASA DA MINHA MÃE E SOU
TOTALMENTE INDEPENDENTE
DELA,PORTANTO CONTA SOMENTE A MINHA
RENDA OU NÃO? 2) SOU SOLTEIRA E NÃO
TENHO FILHOS,MESMO ASSIM POSSO ME
24/01/2014

MICHELE ROBERTA DA
SILVA DIAS

CADASTRAR? ATT MICHELE DIAS 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). 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.
Luzia dos Santos Serviço de Informação ao
Cidadão Cohab Campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para efeitos de inscrição na COHAB CAMPINAS
vai contar somente a sua renda. Pessoas
solteiras podem sim se cadastrar.

27/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Dados Odair Correia de Araujo Endereço do
imóvel rua 16, lote 24 - Cep 13054-592 - Jd.
Rosalina Recado (19) 88929947 – Maria Ap. Em
2012, entrei em contato para ver como ficaria a
24/01/2014

Odair Correia Araujo

minha situação e de mais gente do rosalina,

Regularização

algumas pessoas ainda não assinaram o

Fundiária

contrato, tem previsão faz uns 5 anos que ligo , e
vou constantemente na COHAB. Quando vão
terminar de regularizar os terremos, tenho
interesse de começar o pagar.
Boa Tarde!! Gostaria de solicitar a atualização do
meu endereço na COHAB-CP, para que possa
receber as correspondecias neste novo endereço
24/01/2014

SELMA APARECIDA
GRIZONI CAVASAN

pois o antigo estou tendo dificuldades para rever
as correspondencias enviadas. Certos de vossa

Outros

atenção, desde já agradeço. Endereço atual: Rua
Dona Neuza Goulart Brizola, 101 Bl G Ap 22 - Pq
Resendencial Vila União - Campinas/SP - CEP
13060-766 Atenciosamente.
Boa Tarde! Estou negociando para comprar um
A renda depende do valor da prestação. A

apartamento no Dic VI que ainda esta financiado
24/01/2014

Angélica

pela cohab, gostaria de saber qual a renda que

Regularização

prestação não pode comprometer mais que 30%

eu teria que ter para tranferencia para meu nome

Fundiária

da sua renda. Quanto a restições, a Cohab não
entra neste mérito.

e se tem como tranferir tendo restrições no SPC.
Obrigada!
gostaria de saber se já tem uma programação
prevista para regularização do nucleo residencial
24/01/2014

tatiane costa

21 de abril (sta lucia), moro aqui e tenho muito
interesse de regularizar direitinho o meu imóvel.
grata tatiane costa

Regularização
Fundiária

21/02/2014

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

OLA MORO DE ALUGUEL EM SÃO PAULO E
24/01/2014

ELAINE LUCIA SOUZA
SANTOS

RECEBI UMA PROPOSTA PARA TRABALHAR
EM CAMPINAS MAS NÃO QUERO MAIS
PAGAR ALUGUEL POSSO FAZER INCRIÇÃO
MORANDO AINDA AQUI EM SÃO PAULO?

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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.

28/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

observe a minha intenção. vejo que na COHAB
de SOUSAS tem muitas inregulariedades .
pessoas inadimplentes gente sem caráter algum
de assumir um contrato tão importante para sua
vida, muitos deles não trabalha, mas mesmo
assim tem o direito constitucional de ter
moradia,mas porque eu como cidadão
BRASILEIRO do ESTADO de SP e não do
nordeste do Brasil que não pagaram impostos
algum no ESTADO de sp invadem áreas
particulares e ganham prédios e casas e não
pagam só vivem negociando com a Cohab. SEI
25/01/2014

carlos miranda da silva

que tem terrenos da Cohab em sousas. tenho 44

Outros

anos de idade morando em SOUSAS e Joaquim
Egídio vivo de de aluguel não tenho onde minha
filha e neto morar porque meus impostos e
direitos são negados . gostaria de saber o que
vocês poderiam fazer para me ajudar. terrenos ou
casas da Cohab que estão sem pagamentos
pode ser passado a outra pessoa honesta que
cumpre com seu dever de cidadão as vezes me
da vontade de invadir terreno da Cohab que
poucas pessoas sabem e conhece essa região
como EU, mas quero pagar por uma casinha

simples e não ser um vândalo invasor,morara no meu município com minha família, e não em um prédio onde grupos crimin

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

25/01/2014

Roselis de jesus oliveira

GOSTARIA DE SABER QUANDO HAVERÁ

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

INSCRIÇÃO PRA CASA PROPRIA E SE EU

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

COMO BABÁ ,COM RENDA MINIMA TENHO

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

CONDIÇÕES DE ME INCREVER. DESDE JA

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

MUITO OBRIGADA E AGUARDO CONTATO

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

ROSELÍS

A lista de documentos está no site:

28/01/2014

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 anos; 2

25/01/2014

fabiano barbosa dos dos
santos

Venho por meio deste requerer o meu cadastro
junto a COHAB, bem como a inclusão no
Programa Minha Casa Minha Vida.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

28/01/2014

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.

25/01/2014

25/01/2014

priscila goçalves porto da
silva
priscila goçalves porto da
silva

mae solteira de 4 filhos
mae solteira 4 filhos Sarah Medeiros Porto Alana
Gonçalves Porto da Silva, Logan Porto Ferreira,
Nicolas Lincoln Porto Gomes.

Programa Minha

Por favor precisamos de maiores detalhes para

Casa Minha Vida

responder a sua mensagem.

Programa Minha

Por favor, precisamos de maiores detalhes para

Casa Minha Vida

responder a sua mensagem.

28/01/2014

28/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é possível efetuar inscrição através da
Internet. 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$
25/01/2014

Anônimo

QUERIA SABE SE TEM COMO FASER
INSCRIÇAO DA COHAB PELA INTERNET

Outros

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

28/01/2014

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.
Boa Tarde!! Referente a Realização da reunião
do Empreendimento do ABAETE 6 de nomeação

Informamos que com relação aos Condomínios

do Sindico e vistoria do apartamento,estou no

do Abaeté estamos aguardando resolução das

aguardo do retorno da Assistente social

questões de legalização da obra, bem como

Gracielli,pois a mesma disse que haveria o envio
25/01/2014

Anônimo

de cartas para a realização da mesma na

Programa Minha

segunda semana de Janeiro de 2014,uma

Casa Minha Vida

reunião seria a nomeação de sindico e a outra a
vistoria do apartamento,até o momento não
recebi nenhum comunicado. Poderia me informar
se acaso Houver o agendamento da mesma.
Obrigada Fabiana

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências
são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

vocês são um bando de incompetentes, abri 4
solicitações para saber de uma coisa simples, ligo
ai e ninguém sabe de nada... Abro essas
solicitações ninguém responde, o que vocês
estão fazendo ai? GENTE INFELIZMENTE A
POPULAÇÃO PRECISA SE SUBMETER A ISTO,
PRA CONSEGUIR UMA INFORMAÇÃO, QUE
VOCÊS PODERIAM PASSAR DE IMEDIATO, É

Informamos que com relação aos Condomínios

SÓ RESPONDER SIM OU NÃO... Alguém sabe

do Abaeté estamos aguardando resolução das

quando que sera a entrega do apartamentos Vila

questões de legalização da obra, bem como

Abaeté??? Tenho quase certeza que minha
26/01/2014

Anônimo

solicitação vai ficar aqui, por um bom tempo, e
sem resposta, pois não tem ninguém competente

Programa Minha
Casa Minha Vida

encaminhamento das providências junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (tais providências

03/02/2014

são encaminhadas pela Construtora), sendo

pra atender a gente nessa ai... Somente o Senhor

assim, a equipe do Trabalho Técnico Social

Paulo que é muito Educado, mais o resto....

entrará em contato assim que tivermos definição

INFELIZMENTE NOS VEREMOS AI NA COHAB,

quanto as datas das próximas atividades.

AGUARDEM QUE FAREI UMA RECLAMAÇÃO
FORMAL, PRA QUEM RESPONDE AS
SOLICITAÇÕES... NÃO É PORQUE ESTA
PRESTANDO UM SERVIÇO PARA PESSOAS
DE BAIXA RENDA QUE TEMOS QUE SER
ATENDIDOS IGUAIS A LIXOS, MAIS
EDUCAÇÃO , FAZ PARTE TA COLEGAAAAAA...
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
26/01/2014

Anônimo

quais documentos nescessarios para fazer o
recadastramento

Outros

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.

28/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A nossa empresa é a COHAB CAMPINAS e não
CDHU, e o único projeto para baixa renda em
vigor atualmente é o MINHA CASA MINHA VIDA.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Olá, boa tarde. Além dos programas habitacionais
26/01/2014

Anônimo

CDHU para pessoas de baixa renda, quais outros

Programa Minha

projetos habitacionais vocês possuem? Qual o

Casa Minha Vida

procedimento para eu adquirir um imóvel?

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

28/01/2014

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.

Olá, adquiri um apto da Cohab, no começo do
Informamos que os imóveis não são da Cohab-Cp

ano de 2013, no Residencial Sirius, em
26/01/2014

Adryelle Ludhiana Lima

Campinas. Gostaria de saber, se é possível quitar
o valor de 9 anos que ainda falta, do
financiamento feito pela Caixa, e se sim, como
proceder? Aguardo.

Termo de Quitação

e sim da Caixa Econômica Federal, favor
procurar a agência da Francisco Glicério, setor de
habitação para as devidas orientações.

03/02/2014

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
participação do FCVS para o saldo devedor
residual apurado no término da vigência do
contrato, e, considerando-se que até a presente

Queria obter informações sobre a liberaçao da
27/01/2014

João Carlos Moreira

minuta do imovel acima citado,quais as dividas
pendentes (se houver)e quais pocedimentos devo

data não houve o pagamento, pelo FCVS,
Termo de Quitação

referente a esse saldo, pleiteado ao Fundo-FCVS

10/02/2014

em seu nome, informamos que a Minuta de

tomar para quita-la e adquirir a minuta.

Escritura somente poderá ser autorizada por essa
Companhia após o devido pagamento pelo FCVS.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através dos telefones: (19 3119-9590,
3119-9591 ou 3119-9592, falar com Dayane,
Felipe ou Wladimir - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos-CLFU.

27/01/2014

Alex Paulino Melo

Verificar registro da residência no endereço
informado acima..

Outros

Já montei a pasta para o Residencial Abaete, e
27/01/2014 priscilla de toledo francisco

está em analise pela Caixa existe algum telefone
de contato para ter informações sobre a analise?

Outros

Os telefones de contato são 31199568 e
31199562.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

27/01/2014

josé claumir de souza

ola ! boa tarde, gostaria de saber, sobre este

O adquirente deverá comparecer à sede da

contrato dessa casa, pois eu quero saber quanto,

Companhia e protocolar a solicitação de obtenção

falta para quita este contrato, da minha casa, já

Termo de Quitação

faz, muito tempo que eu pago

do valor do saldo devedor, não ensejando o

10/02/2014

pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 11,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9596 ou 3119-9602, falar com
Ana Cristina ou Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.
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

Gostaria de solicitar inscrição no programa minha
28/01/2014

Andréa

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

casa minha vida para minha sogra. Quero saber

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

qual o procedimento, pois ela não tem casa

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

própria.

28/01/2014

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.

28/01/2014

Anônimo

ola bom dia eu quero saber ce este ano vai ter
sorteio

Outros

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

28/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde Sou funcionaria pública trabalho no
setor de Licitações do Hosp.Munic Dr Mario Gatti
, estou em proceso de separação (litigioso), como

Quando a Cohab reintegra na posse algum

não tive como pagar meu aluguel sozinha , estou

imóvel por falta de pagamento é oferecido para

sofrendo um processo de ordem de despejo,

quem tem já tem cadastro e possua os pré-

gostaria de saber se não há algum imóvel
27/01/2014

KARINA PAP TEIXEIRA

disponivel para que eu possa me mudar , talvez

Programa Minha

algum imóvel na região dos Dics quer esteje com

Casa Minha Vida

as parcelas sem pagar e que a COHAB pega de

requisitos necessários para aquisição. Caso
tenha interesse em cadastrar-se ou atualizar o

21/02/2014

seu cadastro, acesse www.cohabcp.com.br
(atendimento/ perguntas frequentes)pois se

volta . Soube de uma família que perdeu o imóvel

encontra disponível a relação de documentos

por falto de pagamento das parcelas , por favor

exigidos para o cadastro.

me ajudem não sei mais a quem recorrer tenho
dois filhos , e estou desesperada.(19) 3772-5713 Hosp Mário Gatti

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
27/01/2014

bruna andrezza cardelli

Desejo me escrever no programa

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

28/01/2014

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.
Quando a Cohab reintegra na posse algum
imóvel é oferecido para quem tem já tem cadastro

27/01/2014

Anônimo

boa tarde, gostaria de saber, esses dias teve uma

e possua os pré-requisitos necessários para

casa que foi invadida e já foi despejada, como é o

aquisição. Caso tenha interesse em cadastrar-se

procedimento pra tar comprando essa casa ou
assumindo as dividas?

Outros

ou atualizar o seu cadastro, acesse
www.cohabcp.com.br (atendimento/ perguntas
frequentes)pois se encontra disponível a relação
de documentos exigidos para o cadastro.

21/02/2014

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$ 1.600,00 (hum
27/01/2014

regis martins magalhaes

Gostaria de me cadastrar pois eu pago aluguel e

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

tenho uma minha filha de 1 e 3 meses

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

28/01/2014

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.
Precisamos de maiores detalhes para podermos
28/01/2014

Anônimo

meu pai faleceu a 16 anos e minha mae não fez o
inventario. como devo proceder?

Outros

responder,como o número do contrato, o nome do
adquirente, o bairro e se pertence à COHAB

29/01/2014

CAMPINAS.
Olá Boa Tarde Gostaria de uma informação. Eu
28/01/2014

Maiara Mariana da Silva

fiz meu cadastro na Cohab em Fevereiro de 2013,

Costa

preciso atualizar meu cadastro, tem um dia certo

Se mudou algum dado em seu cadastro, a sra.
Outros

precisa vir renovar. obs. não encontrei cadastro

29/01/2014

em seu nome em nosso sistema.

ou não?

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
28/01/2014

elenilda

gostaria de saber como me inscrever no

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

programa

Casa Minha Vida

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.

29/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Em consulta ao site, observei que já
iniciou convocação de sorteado em 2013. para
montarem pasta, eu gostaria de saber como fica
28/01/2014

hosana s silva

as pessoas que foram sorteadas na suplência do
sorteio de 2012, como é o meu caso? Sem mais,

Programa Minha
Casa Minha Vida

desde já agradeço a atenção. Hosana S Silva.
RG: 252214316
Os dois principais requisitos para se inscrever no

28/01/2014 paulo sergio batista belloto

boa tarde eu gostaria de me cadastra no

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

programa minha casa minha vida pois moro de

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

aluguel e estou perto de ter um filha minha mulher

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

esta gravida de 9 meses eu ñ tenho condição

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

financeiras para compra uma casa particular e

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

gostaria muito da ajuda da cohab para realizar o

29/01/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

sonho da casa propia eu morro em campinas

A lista de documentos está no site:

desde 1992

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Boa Tarde! eu gostaria de saber informaçoes
sobre o andamento de pessoas que abriram
pasta em julho de 2013. ainda não tem a resposta
28/01/2014

Anônimo

da caixa sobre a aprovação ou nao. quanto tempo

Outros

ainda demora. ja são 6 meses. por favor, a

Para melhor orientá-lo (a) necessitamos saber
qual o empreendimento e o Condomínio.

03/02/2014

angustia de esperar para saber se foi aprovado
ou nao esta terrivel. desde ja obrigada
Informamos que com relação aos Condomínios
do Abaeté estamos aguardando resolução das
questões de legalização da obra, bem como
28/01/2014

Anônimo

ola! boa tarde gostaria de saber se tem alguma
previsao para a entrega do condominio abaete

encaminhamento das providências junto ao
Outros

Cartório de Registro de Imóveis (tais providências
são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto as datas das próximas atividades.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração documental e financeira do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que o
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de
Compromisso de Compra e Venda firmada pelo
Senhor em 14/04/1993 contém a participação do

BOA TARDE, GOSTARIA QUE ME

FCVS para o saldo devedor residual apurado no

INFORMASSEM COMO OBTER A MINUTA DE
28/01/2014

NELSON APARECIDO
GALLEGO

término da vigência do contrato, e, considerando-

ESCRITURA DO IMOVÉL CONSTANTE NO
CONTRATO DE Nº 105.190-8, LOCALIZADO À

Minuta de Escritura

RUA ANTONIO FERNADO RUEL. Nº184, CONJ

se que até a presente data não houve o
pagamento, pelo FCVS, referente a esse saldo,

24/02/2014

pleiteado ao Fundo-FCVS em seu nome,

HAB. VALE DO REDENTOR II, SÃO JOSÉ DO

informamos que a Minuta de Escritura somente

RIO PARDO - SP. ATENCIOSAMENTE NELSON

poderá ser autorizada por essa Companhia após
o devido pagamento pelo FCVS. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones: (19) 3119-9590, 3119-9591 ou
3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
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

ola gostaria de me e screver no progama minha
28/01/2014

genildo ferreira silva

casa minha vida queria saber se tem comm faser
isso pela internet

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.
OBS:não pode ser feito via internet.

29/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

28/01/2014

Rosana Lima Silva

Boa noite! Meu nome é Rosana, tenho 24 anos

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

moro junto com meu irmão de 23 anos. Moramos

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

de favor numa casa e o dono está solicitando o

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

imóvel.Gostaria de informações de como

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

participar do programa minha casa minha vida ou

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

em realizar minha inscrição para um imóvel pela

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

COHAB. Desde já agradeço a atenção. Att.

A lista de documentos está no site:

Rosana Lima Silva

29/01/2014

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 anos; 2

gostaria de saber se pessoas solteiras podem
29/01/2014

Graziela

fazer a inscrição.... e quais documentos levar e
quais os dias e horarios

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

29/01/2014

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 anos; 2

29/01/2014

Ademir Aparecido Narciso
Lima

Gostaria de poder Participar do Programa Minha
Casa Minha Vida. Sou aposentado por invalidez a
12 anos.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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.

29/01/2014

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

29/01/2014

JULIANA APARECIDA
ROZA

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

Oi boa tarde gostaria de saber se posso fazer
uma atualização do meu cadastro, e qual o

Outros

horario. grata juliana

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

29/01/2014

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.

eu manoel ribeiro araujo cpf 171900018-24 voces
me escluiram do cadastro pois tive que vender a
casa para dar o dinheiro da parte da casa para
cpf 18212139808 ROSALINA GOMES
FERREIRA ARAUJO voces vao devolver o
29/01/2014

Anônimo

dinheiro que dei a ela pois só ficou cadastrado no

Outros

nome dela eu tambem estou sem casa quer dizer
tomei na cabeça ela vai sair com dinheiro e
apartamento e eu de maos abanando sacanagem
voces vao me dar uma casa tambem pois fiquei
sem nada
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

29/01/2014

Deny Menezes Gonçalves

Boa noite. Eu gostaria de saber como me

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

inscrever, e quais os documentos necessários

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

para inscrição no programa de moradias da
COHAB. Agradeço imensamente desde já Att;

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

Deny Menezes Gonçalves

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

deny.goncalves@terra.com.br

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

31/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaríamos de saber para quem efetuou a
29/01/2014

Débora Ferreira

inscrição para minha casa minha vida no dia

Programa Minha

Ainda não temos informações sobre data de

01/11/2013 a previsão para sorteio é quando ? e

Casa Minha Vida

sorteio nem local dos imóveis.

se tem local?
gostaria de saber como faço pois a casa minha

Para que possamos ajudá-lo precisamos de

mae nao passou para o nome dela e a mesma
30/01/2014 marcio tadeu soares da silva

faleceu e meu unico irmao tambem faleceu por
favor me ajude pois nao sei o que fazer como eu

31/01/2014

maiores detalhes sobre o imóvel. Em qual bairro e
Outros

cidade está localizado, se é administrado pela

31/01/2014

COHAB CAMPINAS, em nome de quem está o

faço para resolver esse poblema obrigado pela

contrato e o número dele.

atençao
Bom dia, Estou tentando consultar o "Consulta de
inscrições na Cohab" e não consigo, pois consta
que "Se os seus dados pessoais tiveram alguma
30/01/2014

Talita Oliveira dos Santos

alteração após a data da última atualização do

Programa Minha

cadastro, consulte a Cohab a partir de novembro

Casa Minha Vida

para saber a data de reabertura do cadastro".
Mais não aparece o campo para eu mudar a data
da consulta. Podem me ajudar?
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

Gostaria de saber como que eu faço pra compra

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

uma casa ou um Terreno pela Cohab. Quero
30/01/2014 Robson Costa Vasconcelos

saber também se tem Que ser cadastrado pra
poder compra uma casa e qual os documentos
nessecarios para o cadastro na Cohab.

Outros

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.

31/01/2014

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
eu quero saber quais sao os documentos
30/01/2014 taina gabriela simoes urbano

necessarios para se cadastrar no minha casa
minha vida.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

31/01/2014

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 anos; 2

Olá, gostaria de saber como é feito este processo

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

de aquisição de imóvel através da COHAB. Quais
30/01/2014

João Paulo de Brito

documentos necessários? Como se dá a

Outros

aquisição, consulta de CPF, renda bruta. Att,

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

31/01/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

João Paulo.

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 anos; 2

boa tarde gostaria de saber quanto sera realizada
30/01/2014

Anônimo

novas inscriços para o programa minha casa
minha vida

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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.

31/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

FOI USADO FGTS PARA QUITAÇÃO DO
30/01/2014

DANILO BENEDITO

IMOVEL (14/07/99)COMO PROCEDER PARA

DOMINGUES FRANCO

REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DE

Outros

TRANFERNCIA ? QUAL O VALOR DAS TAXAS?
Boa Tarde, Por gentileza, gostaria de saber qual

Voce precisa comparecer à Cohab de 2ª a 6ª feira

o procedimento para transferência de
30/01/2014

Madalena Aparecida Viaa

apartamento. Preciso transferir do meu nome
para o nome da minha filha. Poderiam me instruir

das 8h às 14h para te orientarmos e verificar a
Outros

possibilidade de transferir seu imóvel pois existe

21/02/2014

algumas regras quando se trata de transferência

por gentileza? Obrigada. Att, Madalena Aparecida

de pais para filhos.

Viana
Boa tarde Estou me cadastrando para esse

30/01/2014

Willian Lopes

programa por uma necessidade, a de adquirir

Os dois principais requisitos para se inscrever no

uma Casa, um apartamento ou até mesmo um

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

terreno para eu construir, sou agregado na casa

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

de minha mãe e já passou da hora de sair e ter

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

minha casa, mas infelizmente não possuo renda o

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

suficiente para comprar uma casa a vista ou até

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

mesmo fazer esses financiamentos com parcelas

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

altíssimas, por isso peço por favor leiam meu

A lista de documentos está no site:

cadastro e me incluam no programa da COHAB,

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

para que eu possa ter meu cantinho e minha

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

casa. Obrigado

31/01/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria que a cohab intensificasse a fiscalização
no Jd Bassoli, tenho cadastro na cohab a anos e
nunca fui contemplada em sorteio nenhum,
atualmente pago aluguel em um apartamento no
Jd Bassoli, o que acho uma vergonha, mas não
posso deixar meus filhos na rua. Hoje tive a
surpresa da dona do apartamento que me disse
se eu quiser comprar o apartamento ele me
vende por 30.000,00 senão posso procurar outro
local pois ela quer vender. Agora tenho que me
virar para colocar meus filhos em segurança,
30/01/2014

Anônimo

As denúncias de venda, locação e ou ocupação

enquanto pessoas como essas adquiriram

Programa Minha

indevida das unidades habitacionais do programa

moradias e alugam ou vendem. Para vocês terem

Casa Minha Vida

Minha Casa, Minha Vida devem ser formalizadas

uma ideia a dona do apartamento onde estou

03/02/2014

através do 08007216268.

morando está morando no Piauí e só veio agora
para pedir o apto. No condomínio onde minha
mãe mora ( R ) tem muitos casos assim também.
Infelizmente não posso me identificar porque
temo que os filhos dela façam alguma coisa, já fui
alertada sobre isso, por isso me mantenho em
anonimo. Me desculpem , mas esse povo de área
de risco são uns belos de uns sem vergonha ,
muitos vem de outras regiões do pais e

conseguem moradias antes de nós que nascemos e crescemos em Campinas, sempre paguei aluguel, nunca achei digno c
30/01/2014

Maria Cicleide Pereira de
Morais

SOLICITO A COPIA DO MEU CONTRATO

Cópia de contrato

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

INSCRIÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA MORO

PRÓPRIA COM ESSE DINHEIRO PAGARIA

RESPOSTA

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

SABER COMO FAÇO PRA REALIZAR A

30/01/2014 BRUNA DANIELA BICUDO JÁ PAGO 350,OO QUERO TER A MINHA CASA

DATA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

BOA NOITE VENHO NESTA PAGINA PRA

COM MEU FILHO EM UMA CASA DE ALUGUEL

RESPOSTA

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

31/01/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

UMA CASA GOSTARIA DE SABER SE DEMORA

A lista de documentos está no site:

MUITO PRA SAI COMO FUNCIONA GRATA

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

OBRIGADO

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

BOM DIA GOSTARIA DE SABER QUANDO VAI

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

TER INSCRIÇÕES DE CASAS POPULARES,
MORO DE ALUGUEL E ESTOU PRECISANDO
31/01/2014

valdir

MUITO ENTRAR EM ALGUM PROGRAMA PRA
COMPRAR UMA CASA OU APARTAMENTO NA

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

31/01/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

REGIÃO . GOSTARIA DE SABER O QUE

A lista de documentos está no site:

PRECISA . OBRIGADO

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Sua pasta foi analisada pela Caixa Econômica

boa tarde fui sorteado fiz a pasta em outubro para
31/01/2014

alex luiz fattori

o empreendimento abaete e gostaria de saber se
foi a aprovado grato boa tarde

Federal e aprovada para o Empreendimento
Programa Minha

Abaeté. Dessa forma, assim que as datas das

Casa Minha Vida

próximas atividades forem definidas, a
COHAB/CP entrará em contato através de tefone
ou correspondência.

28/02/2014

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
tenho 41 anos solteiro moro com meus pais , tem
31/01/2014

Pedreo Julio Campelo

alguma restrinção para o cadastro do programa
minha casa minha obrigado pela atenção

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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.

03/02/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Companhia de Habitação Popular de Campinas
DESTINATÁRIO: João Arnaldo de Paula
CONTRATO: 1370953 Solicitamos o seu
comparecimento na sede da COHAB/CP, situada
à Avenida. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália, a
partir do dia 17/03/ 2014 das 8h às 15h, caso
tenha interesse de requerer a MINUTA de
Escritura de Compra e Venda. 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
31/01/2014

João Arnaldo de Paula

Solicitação de minuta de escritura do meu imovel.

Minuta de Escritura

casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal

04/02/2014

• 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) •
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-PROPR

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

FUI SORTEADA COM APARTAMENTO DO RES.
SIRIUS CONDOMINO B4 E NÃO FUI
CONVOCADA PARA AS REUNIÕES, ISSO
PORQUE LIGUEI DIA 8/01 E ME INFORMARAM
QUE NÃO TINHA NADA AGENDADO, FUI NO
DIA 15/01 ATE A COHAB A ASSISTENTE
SOCIAL RESPONSÁVEL PELO B4 NÃO
31/01/2014

DAIANE FOSALUZA DE
SOUSA

ESTAVA DEIXEI ANOTADO TODOS OS MEUS
TELEFONES ATUALIZADOS COM OUTRA
ASSISTENTE SOCIAL, NAO SEI O NOME DELA
MAS ERA UMA LOIRA E ELA DISSE QUE IA
DEIXAR O RECADO, ACONTECE QUE NÃO
PARTICIPEI DAS REUNIÕES POIS NÃO FUI
NOTIFICADA DELAS SÓ FIQUEI SABENDO
QUE HOUVE POIS HOJE OLHEI O SITE DA
COHAB E VI QUE JÁ ACONTECERAM QUERO
SABER OQUE FAZER AGORA!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar em contato com a Assistente Social
Ana Paula, responsável pelo B4 para informações
e ou orientações no horário das 8h as 14h.

03/02/2014

