cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que com relação aos Condomínios
do Sírius estamos aguardando resolução das
Ola gostaria de saber se já foi marcado a vistoria
01/02/2014

Gisele Aparecida Ramos
Souto

dos apartamentos do Residencial Sirus, estou
esperando desde novembro do ano passado eu
ligo pra saber e me disseram que não tem

questões de legalização da obra, bem como
Programa Minha
Casa Minha Vida

previsão de uma data para as vistorias.

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.

Senhores da cohab estou pedindo uma lista de
02/02/2014

Anônimo

nomes que saiu em 2013 sobre a minha casa

Programa Minha

minha vida queria ver se fui sorteado espero

Casa Minha Vida

resposta

Anônimo

loteamento para a área que foi invadida proximo
ao parque vista alegre no mês passado?

03/02/2014

acesso à direita e acima na tela inicial.
Por favor entre em contato com a SECRETARIA

Gostaria de saber se existe algum tipo de
02/02/2014

A lista das pessoas sorteadas em 23/09/2013
está disponível no site www.cohabcp.com.br, com

Outros

DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS à rua São
Carlos, 677, ao lado da COHAB CAMPINAS FONE 31199613.

03/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde! Gostaria de tirar uma duvida, Obtive
uma proposta de emprego muito boa em outra
cidade,mas não sei o que acontecera no futuro
(em questão de Estabilidade de emprego), Digo
que fui sorteado e participei de todo o processo
de reuniões mais ainda não o assinei o contrato
com a caixa, Gostaria de saber se eu posso estar
assinando o contrato,pagando as parcelas e o
02/02/2014

Anônimo

condomínio regularmente,posso fechar o
apartamento com as minha mobilha,caso
futuramente eu volto,pois tudo na vida pode ser
inserto não sabemos o dia do amanha. (Obs: Só
quero deixar trancado sem intensão nenhuma de
alugar ou vender pois sei que eu perderia o meu
direito,só quero deixar com a minha mobília se
acaso meus planos fracassarem eu possa
retornar ao meu lar). No Aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Solicitamos entrar em contato com a assistente
social responsável para as devidas orientações,
de preferência pessoalmente.

03/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

02/02/2014

vanessa carolina finezi
torres

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

gostaria de informaçoes para cadastro na cohab
.pagfo aluguem á 10 anos e nao morava em
campinas. como faço?

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.

03/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite, gostaria de saber como consigo
comprar uma casa pela cohab, sendo que tenho o
cadastro com voçes a mais de 11anos. Se é
possivel eu comprar alguma casa que uma
pessoa quer passar a dívida para frente. Vi
alguns anuncios pela internet na OLX e algumas

02/02/2014

pessoas me mandaram a resposta que a casa

Se a casa que a sra. pretende comprar pertence

pertence a cohab no valor em média de 80,000,

à COHAB CAMPINAS por favor compareça

como funciona ? me informaram que a casa era

pessoalmente acompanhada do vendedor para

elieude trajano soares da

de area verde e que agora a casa pertence a

que possamos avaliar se é possível concretizar a

silva

cohab. Por favor, me ajudem pois ja estive ai

Outros

renovando meu cadastro e me informaram que o

transferência. Quanto ao valor máximo de

03/02/2014

R$1.600,00 é um dos ítens do PROGRAMA

meu salario era alto e que eu nao poderia

MINHA CASA MINHA VIDA que a COHAB

participar do proximo sorteio. Gente por favor , se

CAMPINAS não tem autonomia para alterar.

vou ao banco com o salário que recebo eu nem
atendida direito sou, se eu vou ate a cohab voçes
me falam que eu ganho bem e nao posso
participar de algum sorteio ! Meu Deus o que eu
faço então para sair de aluguel ? Grata ! fico no
aguardo para alguma resposta urgente.
Para que vc possa adquirir algum imóvel da
Cohab que foi reintegrado na posse, deverá

bom dia eu gostaria de comprar uma casa da
03/02/2014

jose augsto pereira

Cohab, tenho 60mil reais, tem como comprar ou

Programa Minha

comprar direto do proprietario e transferir a

Casa Minha Vida

residência, isso é legal?

primeiramente comparecer à Cohab e realizar o
Cadastro de Interessados em Moradia. Acesse:
www.cohabcp.com.br (atendimento / perguntas
frequentes) que está disponível a relação de
documentos.

21/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
Bom dia! Gostaria de participar do Programa
03/02/2014

Rodrigo Oscar de Oliveira

Minha Casa Minha Vida, como proceder? No
Aguardo 19 99112 5754

- 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

03/02/2014

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.
É aconselhável atualizar o cadastro toda vez que
mudar alguma situação. O senhor participou dos
sorteios e não foi sorteado. Os dois principais

Boa tarde! Gostaria de saber se como fiz o meu

requisitos para se inscrever no Programa Minha

cadastro no ano de 2009 preciso estar indo

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

novamente a Cohab para renovar ou refazer o
03/02/2014

Alessandro Aparecido

cadastro, pois vejo que sempre tem sorteio porem

Programa Minha

Nascimento

não sei se estou concorrendo por falta de

Casa Minha Vida

atualização cadastral, gostaria desta orientação
pois desde a efetivação do cadastro estou no
aguardo de ser sorteado.

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.

03/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

COHAB e CDHU são empresas diferentes. A
COHAB é subordinada à Prefeitura e a CDHU é
subordinada ao Governo do Estado. Compareça
na CDHU e verifique se é possível fazer o
cadastro lá também. Ainda não temos data
marcada para sorteio. Se houve mudança em

03/02/2014

Gostaria de Saber de a inscrição da Cohab é a

algum dos seus dados a sra. deve fazer o

mesma do que a do CDHU? Pois no CDHU ainda

recadastramento. Os dois principais requisitos

Jacqueline Nascimento

não tenho inscriçao , mais tambem não sei se

Programa Minha

para se inscrever no Programa Minha Casa

Costa

posso fazer, pois ja tenho na Cohab. Quando vai

Casa Minha Vida

Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

acontecer os sorteios de casas este ano?

04/02/2014

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

Obrigada desde ja

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Informamos que com relação aos Condomínios
do Sírius, estamos aguardando resolução das
questões de legalização da obra, bem como

Vocês já tem previsão de vistorias dos
03/02/2014

Anônimo

apartamentos que ainda não foram entregues do
Residencial Sirius?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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 quando tivermos definição das
datas das próximas atividades.

10/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A contratação de estagiários da COHAB
Campinas é feita através do CIEE – Centro de

03/02/2014

Boa Noite. Sou estudante do curso de Serviço

Integração Empresa-Escola. Quando há vagas

Social, na PUC- Campinas, estou cursando

abertas para contratação, a divulgação é feita no

atualmente o 3º período do curso, e por exigência

site do CIEE, que encaminha os currículos dos

da Universidade nesta fase , se iniciam os

candidatos para análise. Deste modo, o primeiro

estudos de campos através dos estágios, para

passo é fazer o cadastro no site do CIEE e

que assim nos alunos possamos adquirir uma

acompanhar a abertura das vagas. Caso queira,

visão mais ampla do dia-dia do profissional,

também é possível encaminhar o currículo por

Rodrigo José Barbosa

acompanhando os desafios expostos ao

Ramos

profissional, ter um contato mais próximo com os
usuários do serviço. Pela Cohab atender uma

Outros

email, porém o mesmo será avaliado apenas
quando houver a abertura de nova vaga. O
currículo poderá ser enviado para

grande demanda de usuários que necessitam de

crhu@cohabcp.com.br. As demais informações

um atendimento na área social, obtive o interesse

relacionadas à contratação de estagiários estão

de poder praticar meus estudos de campo na

disponíveis no site da Cohab na internet, no

instituição. Por isto gostaria de saber como faço

endereço: www.cohabcp.com.br, através da aba

para obter informações sobre vagas de estágios

Transparência, opção Contratação de

na instituição?

Estagiários, ou através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_es
tagiarios.html

07/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
03/02/2014

paula frassinete pichitelli

Quero um 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

04/02/2014

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.
GOSTARIA DE SABER SE ESTE LOTE

03/02/2014

345313720561 Quarteirão: 4752 Z01 TEM

Por favor, precisamos de maiores informações,

anderson andre dos santos

PREVISÃO PARA SAIR E QUAL SERIA O

como em que bairro se situa o lote, se pertence à

da silva

VALOR DESTE LOTE ASSIM COMO DE OUTRO
E COMO FAZER O CADASTRO PARA OBTER
DIREITO NO LOTE. ATT: ANDERSON ANDRE

Outros

COHAB CAMPINAS, e o que o sr. quer dizer com
sair.

04/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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 FIZ MINHA ESCRISÇAO NO PROGRAMA
ANO PASSADO MAIS JÁ MUDEI DE
03/02/2014

rodrigo beraldo ireno

ENDEREÇO E MEUS TELEFONE TAMBEM
MUDARÃO COMO FASSO PARA ATUALIZAR

- 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

04/02/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

VOU TE QUE IR ATE A COHAB ????

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

04/02/2014 Carlos Eduardo Inacio Vieira

Gostaria de saber como realizar a minha
atualização cadastral 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.

04/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis em
Hortolândia, somente em Campinas. Por favor,
procure a Prefeitura de Hortolândia para se
informar. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

Bom dia.. Srs estou residindo a pouco tempo em
hortolandia, morando de favor e preciso adquirir
04/02/2014 Rosangela Frreira de Souza

um imovel simples mas que eu viva com
dignidade.Como faço pra participar dos

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

04/02/2014

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

programas? Aguardo um breve contato

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, Gostaria de saber se existe alguma
casa pela coabh na cidade Leme que está indo
para leilão, ou que a pessoa que financiou
04/02/2014

Adrieni Rauter

alguma casa não está conseguindo pagar as
prestações devidas e tem interesse de entregar a

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Leme.

04/02/2014

casa ou passar para outra pessoa, enfim, estou a
procura de uma casa própria, gostaria de saber
as propostas da coabh. Grata Adrieni Rauter
Boa Tarde! Solicito a relação dos documentos
necessários para poder acertar a escritura deste
04/02/2014

maria ines pelissari

imóvel, bem como valores a serem pagos. muito
obrigado. Maria Ines Pelissari CPF:
016912038/40

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis da
cidade de Pirassununga.

04/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

Gostaria de saber como faço para ter uma casa?
Sou mãe solteira e hoje não tenho condições de
04/02/2014

Iara Menezes

comprar minha casa própria, gostaria de uma
ajuda para compra de uma casa. Por favor

- 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

05/02/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

aguardo instruçoes. Desde Já agradeço;

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Informamos que com relação a aprovação da
documentação encaminhada, deverá entrar em

Olá fui contemplada no sorteio da cohab em 2012

contato através dos telefones 3119-9568 e 3119-

e chamada para levar documentação até a Cohab

9562 para orientações. Com relação Condominio

em setembro de 2013. Com toda documentação
em mãos compareci até esta unidade e assinei
04/02/2014

gilceia aparecida nove

documentação para ser enviada para Caixa
Economica, porém até o momento não tive
nenhuma resposta, a unidade para qual serei
encaminhada é o condominio da Vila Abaeté.
Aguardo contato Att Gilceia Nove

Abaeté, estamos aguardando resolução das
Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

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 quando tivermos definição das
datas das próximas atividades.

10/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, fui sorteada para o empreendimento

do Sirius, estamos aguardando resolução das

que fiz foi em agosto ou setembro de 2013 com a

questões de legalização da obra, bem como

Caixa Economica e desde entao nao tive mais
04/02/2014

eloi

vezes e a unica resposta é que devo aguardar.

DATA
RESPOSTA

Informamos que com relação aos Condominios

Sirius e fiz todas as reunioes, a ultima reuniao

vanessa cristina dos santos nenhum contato ja fui ate a Cohab, ja liguei varias

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Gostaria de ter alguma posição, se houve algum

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

10/02/2014

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

problema, se tem alguma previsao de entrega,

entrará em contato quando tivermos definição das

estou preocupada, agradeço se puderem me

datas das próximas atividades.

atender.

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
04/02/2014

Bruno Gabriel Brito dos
Santos

Solicito minha atualização do cadastro.

Regularização

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Fundiária

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

05/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
Moro de aluguel e tenho 3 filhos sem
05/02/2014

Maraci Batista Santos

esposo,solicito meu cadastro no programa minha
casa minha vida,obrigado

- 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

05/02/2014

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

Gostaria de saber,se posso fazer iscrição na
05/02/2014

Anônimo

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

cohab em campinas,e morando em outra cidade,e

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

quais documentos são necessario e qual a idade

Casa Minha Vida

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

para se cadastra,obrigado..

05/02/2014

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.

05/02/2014

Ana Carolina

Gostaria de saber se para realizar a inscrição,é
necessário estar trabalhando registrado.

Outros

Não é necessário estar trabalhando registrado em
carteira.

05/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O sr. ainda não foi sorteado. 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

Gostaria de saber como está o processo de
05/02/2014 Danilo José de Melo Costa

minha casa minha vida cheguei receber uma
carta pra sorteio, mais depois não tiver mais

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

seiscentos reais). Compareça na Cohab

05/02/2014

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

noticiar. Obrigado, Att,

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

05/02/2014

Anônimo

Gostaria de saber qual lugar no site qmostre
estao documentos necedsarios p insvricao

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.

05/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
05/02/2014

tamires

quais os documentos necessarios para inscrição

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

05/02/2014

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
Tenho 19 anos mãe solteira queria me inscrever
05/02/2014

Anônimo

pra ganhar casa/apartamento quanto tempo leva
pra sair o sorteio ??

- 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.

05/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, gostaria de saber se meu cadastro foi
aprovado pela Caixa, ja montei minha pasta e
estou aguardando uma resposta sobre a
05/02/2014

Angelica

aprovação da Caixa desde agosto do ano

Outros

passado, ainda não recebi nenhuma ligação e
nenhuma carta. Grata pela atenção; Angelica T.
Ferraz.
Boa tarde , JA FAZ 2 ANOS QUE TENHO
Boa tarde No momento não temos nenhum

CADASTRO NA COHAB . E TENHO EM MAOS 7
05/02/2014

Anônimo

MIL SERA QUE CONSIGO DA DE ENTRADA,

Outros

Mantenha seu cadastro sempre atualizado.

OU VC PODER MIN DA ALGUMA
INFORMAÇÃO ???
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
05/02/2014

Anônimo

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
voces vao me dar uma casa tambem pois fiquei
sem nada, e stou morando na minha mãe

imóvel da Cohab para ser recomercializado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

21/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

06/02/2014

Deliane da cruz cabral

olá tudo bem gostaria se possivel pudessem

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

realizar meu pedido sou Deliane tenho 23 anos

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

sou mae solteira, dependo de uma morandia para

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

morar porem pago aluguel e ando sem condiçoes

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

pois a moradia que eu moro é muito cara. por isso

Casa Minha Vida

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

pesso esse apelo para que consigo essa vitoria

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

da casa propria por esse programa da coabe

A lista de documentos está no site:

minha casa minha vida. desde já grata

06/02/2014

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A sua inscrição está ativa. Se mudar algum dado
por favor comparecer pessoalmente para
atualizar. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

Boa Tarde, Fiz a inscrição não me recordo em

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

qual ano e gostaria de saber se continuo inscrito
06/02/2014

Hector Fernandes da Silva

ou toda vez tenho que me inscrever no

Programa Minha

programa? Se sim, gostaria de receber algumas

Casa Minha Vida

informações sobre essa inscrição, pois não tenho
nada comigo. Fico no aguardo. Obrigado.

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.

06/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
PRECISO ATUALIZAR MEUS DADOS
06/02/2014

solange neris da silva

CADASTRAIS QUAIS OS DOCUMENTS
NECESSARIOS

- 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

06/02/2014

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.
O seu cadastro está ativo e ainda não foi
sorteado, porém se mudou algum dado a sra.
deve comparecer pessoalmente para atualizar. O
próximo sorteio ainda não está previsto. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

06/02/2014

HELLEN DA SILVA DE
SOUZA AMPARADO

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

GOSTARIA DE SABER A SITUAÇÃO DO MEU
CADASTRO PRECISO DE UMA CASA
URGENTE

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). 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.

06/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quando a Cohab reintegra na posse algum
imóvel por falta de pagamento é oferecido para

06/02/2014

regiane aparecida ismael

gostaria de saber se tem alguma casa com

quem tem já tem cadastro e possua os pré-

desistencia ou que a pessoa nao pagou estou

requisitos necessários para aquisição. Caso

tentando uma casa pela prefeitura des de 1999
tenho escriçao presiso urgente casa ou terreno

Programa Minha
Casa Minha Vida

obrigada

tenha interesse em cadastrar-se ou atualizar o

21/02/2014

seu cadastro, acesse www.cohabcp.com.br
(atendimento/ perguntas frequentes)pois se
encontra disponível a relação de documentos
exigidos para o cadastro.
O sr. precisa fazer a inscrição e aguardar sorteio.
Neste programa a pessoa não pode escolher o
bairro. Os dois principais requisitos para se

Boa tarde! Gostaria de algumas informações

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

referente á inscrição para compra de um

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

Apartamento ou uma casa,do projeto Minha casa
06/02/2014

danilo xavier da mota

Minha vida. Em Campinas nas imediações do

Programa Minha

Aeroporto de Viracopos,tenho dois Filhos. No

Casa Minha Vida

caso quais documentos necessários para
inscrição. Aguardo uma resposta
Atenciosamente,

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.

06/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
06/02/2014

leticia ribeiro da silva

quero me cadastrar como eu faço?

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

07/02/2014

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

olá! queria saber como que eu faço para fazer
06/02/2014

Luis fernando vaz silva

minha inscrição na cohab? agradeço. Luis
Fernando.

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.

07/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que com relação a aprovação da
documentação encaminhada, deverá entrar em
contato através dos telefones 3119-9568 e 31199562 para orientações. Com relação Condominio
Abaeté, estamos aguardando resolução das
07/02/2014

Anônimo

Sobre sorteio de moradias no bairro San Diego

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências junto ao

10/02/2014

Cartório de Registro de Imóveis (tais providências
são encaminhadas pela Construtora), sendo
assim, a equipe do Trabalho Técnico Social
entrará em contato quando tivermos definição das
datas das próximas atividades.
Informamos que com relação a aprovação da
documentação encaminhada, deverá entrar em
contato através dos telefones 3119-9568 e 31199562 para orientações. Com relação Condominio
Abaeté, estamos aguardando resolução das
07/02/2014

Anônimo

sobre sorteio no bairro San Diego

Outros

questões de legalização da obra, bem como
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 quando tivermos definição das
datas das próximas atividades.

10/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

07/02/2014

Anônimo

Olá bom dia, Meu nome é Patrícia e preciso muito

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

de uma informação, por favor, gostaria de saber

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

quais são os requisitos para eu entrar no

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

programa minha casa minha vida, como e quando

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

eu posso fazer a inscrição? Não sei se a resposta

Casa Minha Vida

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

é agora ou por email mas se por e-mail o meu

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

email é patriciadriana@outlook.com Aguardo.

A lista de documentos está no site:

obrigada pela atenção.

07/02/2014

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

Olá Bom Dia,eu moro com meus pais, porém

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

namoro uma mulher e não tenho filhos. Queria
saber se nessas condições eu poderia me
07/02/2014

Nathália Aparecida Lisboa

inscrever no projeto da Cohab, Programa Minha
Casa Minha Vida, para o próximo sorteio quando
estiver disponível. Aguardo sua resposta,
obrigada. Atenciosamente.

- 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.

07/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

07/02/2014

NOME

Ana Lúcia dos Santos
Campos

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Gostaria de informações referente a
inscrição para COHAB de Campinas, para 2014.

Outros

Obrigado. Ana.

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
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.

DATA
RESPOSTA

07/02/2014

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
07/02/2014

Anônimo

olá, bom dia. gostaria de saber como faço para

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

ingressão no 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.

07/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

07/02/2014 Rosangela Ferreira Cardoso

Gostaria de me cadastrar, preciso de

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

informaçoes, moro na Regiao do Campo Grande

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

em terreno da prefeitura, na minha familia sao 4

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

pessoas e somente eu e meu irmao temos renda.

Casa Minha Vida

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

Qual o procedimento para cadastro e se é

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

possivel, mesmo sendo solteira.

A lista de documentos está no site:

07/02/2014

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Com relação Condominio Abaeté, estamos

Eu gostaria de saber quando irão ser retomadas

aguardando resolução das questões de

as reuniões referentes ao Residencial Abaeté.A

legalização da obra, bem como encaminhamento

última reunião foi no mês de Dezembro do ano
07/02/2014

Rafael Rodrigues de Oliveira passado.A informação passadas por vocês é de
Pinto

estão esperando o habite-se ficar pronto,só que
essa demora não foi passada por vocês nas
reuniões que tivemos,muito pelo contrário parecia
que o processo seria rápido. Obrigado, Rafael.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
quando tivermos definição das datas das
próximas atividades.

10/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

07/02/2014

Terezinha Aparecida Ribeiro
Pereira

Solicito cadastramento para sorteio de casas na
Cohab em Campinas-SP. Não possuo casa
própria, moro em Campinas. Att Terezinha

- 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.

07/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de solicitar um Comprovante de
cadastro do minha casa minha vida do governo
que sou inscrita desde Junho ou Julho de 2009.
Já liguei na Cohab Campinas e falei com a Luzia
e está por sua vez informou que só tem as
informações pelo CPF na própria Cohab somente.
Acabo de falar com o César do cadastro e este
também confirmou que desde 2001 não se dá
mais nenhum comprovante,más como eu preciso
07/02/2014

Juliana Cristina Teixeira

protocolar esse documento eu devo comparecer

Programa Minha

lá para fazer esse pedido pessoalmente e

Casa Minha Vida

protocolar no setor de protocolo(César confirmou
com a Leila.). Por isso estou me dirigindo até la
neste momento 07/02/2014 para conseguir esse
documento onde prove que realmente eu estou
inscrita desde 2009 para que eu possa dar
continuidade na prefeitura de Campinas,pois sem
esse documento eu fico impossibilitada de dar
continuidade nos meu procedimentos. Fone
celular:(19)991393739 At, Juliana
A lista dos sorteados está disponível no site
08/02/2014

Anônimo

gostaria de saber como saber q fui sorteado no

Programa Minha

www.cohabcp.com.br. A outra maneira é

progama

Casa Minha Vida

pessoalmente na COHAB CAMPINAS, munido do
CPF.

10/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quero informações da data da próxima chamada
09/02/2014

LEDA FRANCISCO
MOREIRA

para assinar o contrato e pegar as chaves do
meu apartamento, uma vez que os correios estão
em greve, estou preocupada em perder da data.

Programa Minha

Necessitamos que informe qual empreendimento

Casa Minha Vida

está se referindo para melhor orientá-la.

10/02/2014

Sem aguardo contato. Obrigada.
Por favor, forneça maiores detalhes para que
10/02/2014

Anônimo

O pessoal que foi chamado para recadastro dos

Programa Minha

apartamentos em julho ja saiui algum ap.

Casa Minha Vida

possamos responder. Foi feito um sorteio em
setembro/2013 e para saber a lista dos sorteados

10/02/2014

favor acessar site cohabcp.com.br ou comparecer
pessoalmente munido do CPF.
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

10/02/2014

Anônimo

Bom dia, como eu faço e do que preciso para me
inscrever no sorteio da cohab

Outros

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

10/02/2014

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.
Por favor forneça o número do CPF para que

CONSULTAR ESTADO DE MINHA INSCRIÇÃO
10/02/2014

Anônimo

NA COHAB E QUANDO SERÁ O PRÓXIMO
SORTEIO (2014). NOME: JANIELE LACERDA
tel: (19) 3255-3199

possamos realizar a pesquisa dos seus dados em
Outros

nosso sistema, pois pesquisando pelo nome não
encontrei nenhum cadastro. A data para o
próximo sorteio ainda não está definida.

10/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde. Gostaria de saber se vocês tem prazo
para a entrega do documento que esta pendente (
10/02/2014

leia brito de souza

Prefitura de Campinas ). E se os outros
empreendimentos também demoraram tanto

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação, temos a informar
Programa Minha
Casa Minha Vida

assim para serem finalizados...

que a Cohab ainda não recebeu da Prefeitura a
confirmação da resolução das pêndencias, assim

28/02/2014

que a mesma ocorrer, entraremos em contato
para dar prosseguimento aos próximos passos.

Como funciona este programa minha casa minha
vida... tenho cadastro a 12 anos, pago aluguel e
10/02/2014

Anônimo

nunca tive a oportunidade e quando qm esta
invadindo terrenos dos outros facil consegue...

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como funciona?
Boa tarde, Gostaria de uma posição a respeito da
entrega dos apartamentos do empreendimento
Sírius A2 e B3. A informação que me deram é
que a construtora está irregular em vários

Em resposta a sua solicitação temos a informar

empreendimentos na cidade, inclusive
empreendimentos particulares, por isso a
10/02/2014

Anônimo

prefeitura não libera o habite-se. Entendo a
posição da prefeitura, só acho que não podemos

que a Cohab aguarda a liberação do Habite-se,
Programa Minha

pois todos os procedimentos sob a

Casa Minha Vida

responsabilidade da empresa foram efetivados.
Assim que ocorrer a liberação entraremos em

pagar por outros. Gostaria de uma posição da

contato.

Cohab. O que vocês tem feito para nos ajudar?
Aguardo resposta pelo
viviancardoso2@bol.com.br, ou 99249-6217.
Grata. Vivian Cardoso.
Gostaria de saber mais informações sobre o
10/02/2014

camila pires lapa

projeto minha casa e minha vida tem grande

Programa Minha

interesse de saber mais informações agradeço a

Casa Minha Vida

atenção obrigada

06/03/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

Gostaria de saber como faço a inscrição, o que
10/02/2014

Tatiane

precisa e quando e a onde é feita ??? Aguardo o

Outros

retorno e desde já agradeço !

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

11/02/2014

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.
A COHAB CAMPINAS só administra imóveis na
cidade de CAMPINAS. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

por favor como eu posso me inscrever na Cohab
10/02/2014 sonia regina da silva santos de campinas mas para mogi mirim ou mogi guaçu
ou ainda em itapira??

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

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

Casa Minha Vida

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.

11/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se já tens o resultado final
11/02/2014

Juvanilda Maria Do
Nascimento Serio

sobre aprovação da caixa .Montei Pasta na
COHAB para o residencial Vila Abaeté e gostaria
de saber se fui aprovada pela caixa. Desde já

Programa Minha
Casa Minha Vida

agradeço a Atenção . ATT:Juvanilda
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
11/02/2014

Danielle Aristides Santiles

Gostaria de saber o que preciso fazer para

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

dos Santos

solicitar um imóvel da COHAB-CP.

Casa Minha Vida

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

11/02/2014

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

Ola Gostaria de saber como é feito a inscrição na
11/02/2014

Rodolfo Valentino

cohab, em que momento eu posso faze-la e o que
precisa. grato.

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.

11/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
Gostaria de me cadrastrar no programa minha
11/02/2014

Deivane Silva Luz

casa minha vida, queria ter mais informaçoes
sobre o mesmo.

- 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

11/02/2014

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.

11/02/2014

Anônimo

11/02/2014

jane aparecida de oliveira

11/02/2014

boa tarde

Outros

Olá gostaria de saber se já existe algum

Programa Minha

Ainda não temos data marcada para o próximo

cronograma para sorteio dos imóveis em 2014 ?

Casa Minha Vida

sorteio.

11/02/2014

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
11/02/2014

Anônimo

Gostaria de saber o que é preciso para se

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

increver ?

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.

11/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Prezados, boa tarde. O que é necessário para
realizado em 03/01/14, e os sorteios quando

DATA
RESPOSTA

O sr. pode acompanhar as notícias através do

que eu possa acompanhar meu cadastramento,
11/02/2014 FLAVIO LUIS DE FREITAS

RESPOSTA

Outros

ocorrerão e como serão divulgados? No aguardo,

site da COHAB ou pessoalmente no atendimento
da COHAB CAMPINAS.Por enquanto ainda não

11/02/2014

temos previsão de datas para sorteio.

Atenciosamente, Flávio L. Freitas

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

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER QUANDO

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

VAI COMEÇAR AS INSCRIÇÕES PARA QUEM
11/02/2014

LIVIA MARIA PAGANELLI
PEREIRA

QUER ADQUIRIR UM IMÓVEL DA COHABCAMPINAS? TENHO UM ENORME INTERESSE
E NEM SEI POR ONDE COMEÇAR E SEMPRE
ACABO PERDENDO OS PRAZOS. DESDE JÁ
AGRADEÇO!

- 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.

11/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
11/02/2014

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, e estou morando na minha mãe

11/02/2014

Anônimo

Boa Noite! Gostaria de saber, se já tem previsão
de data para o próximo sorteio. Obrigada!

Outros

Ainda não temos previsão de data para o
próximo sorteio.

12/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de receber o extrato para declaração de
Imposto de Renda Preciso saber pra que foi
usado as diversas cópias que tive que
encaminhar alguns anos atrás, e nada foi
informado até a presente data. Outra dúvida
quando houve a mudança de data do vencimento
eu fiz pagamento em duplicidade, paguei pelo
12/02/2014

Rosangela Pereira

caixa eletrônico o 1º boleto (com vencimento
anterior) e o 2º boleto na boca do caixa (boleto

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de PIRACICABA.

12/02/2014

com nova data de vencimento) último
questionamento sobre umas fotos que pedi para
orientação profissional e mandaram Sinistro
Indeferido, gostaria de informações (pareceres de
engenheiro) sobre o que é correto fazer, visto que
já passaram vários pedreiros para resolver o
problema.... tudo em vão Agradeço pela atenção
Depois de efetuado o cadastro é preciso aguardar

BOM DIA! ME INSCREVI NA COHAB EM
12/02/2014

BRUNA HEMING VIANA

01/2013, QUAIS SAO OS PROXIMOS PASSOS?

Programa Minha

TENHO QUE AGUARDAR NOVOS SORTEIOS?

Casa Minha Vida

NO AGUARDO. BRUNA VIANA

o sorteio. Ainda não temos previsão de data para
o próximo. A sra. pode acompanhar as notícias
através do site www.cohabcp.com.br ou
pessoalmente na COHAB CAMPINAS.

12/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
12/02/2014 Marli Moreira Ribeiro Ciuffo

Gostaria se possível que me enviassem a
documentação necessa´ria pra fazer inscrição

Outros

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

12/02/2014

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
Gostaria de saber como consigo fazer o cadastro
12/02/2014

Lolita Araujo

na cohab, pois moro de aluguel, e não tenho
condições no momento de comprar uma casa. o

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

que preciso fazer?

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

12/02/2014

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.

12/02/2014

THELMA CRISTINA
SCARLATI

Solicito alteração de endereço de
correspondência para Av. Ary Rodrigues, 315 - Bl
13 Ap 63 - Pq. das Camélias - Campinas - SP.

Outros

Alterado o endereço nesta data.

17/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação, temos a informar
que a Cohab ainda não recebeu da Prefeitura a
12/02/2014

PATRICIA BETTI

Boa tarde queria saber se ja saiu a abitis do

Programa Minha

condominio abaete em campinas att

Casa Minha Vida

confirmação da resolução das pêndencias, assim
que a mesma ocorrer, entraremos em contato

06/03/2014

para dar prosseguimento aos próximos passos.
Até a presente data foi liberado somente do
Condomínio 9 para assinatura de contrato.
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

boa tarde gotaria de saber como faço para fazer a
12/02/2014

jessica batista panin

inscriçao na cohab? e quais os documentos
necessarios obrigada

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.

13/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
12/02/2014

Anônimo

Oii eu gostaria de saber se esta fazendo as

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

incriçoes

Casa Minha Vida

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

13/02/2014

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.
Em resposta a sua solicitação temos a informar
que a Cohab aguarda a liberação da Habite-se,
pois todos os procedimentos sob a
responsabilidade da empresa foram efetivados.
gostaria de saber como está o andamento do
12/02/2014

Simaura dos Anjos Freitas

Assim que ocorrer a liberação entraremos em

abaeté, quando vai ter um nova reunião, e quanto

Programa Minha

contato. Até a presente data foi liberado para

tempo tempo ainda vai demorar pra assinar o

Casa Minha Vida

assinatura de contrato somente o Condomínio 9

contrato? obrigada

do empreendimento Abaeté.Para mais
esclarecimento se necessário, entrar em contato
com as Assistentes Socias responsáveis pelo
empreendimento Abaeté, pelo telefone:
(19)31199648 e 31199647.

06/03/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
oi gostaria de saber quais os documento são
13/02/2014

Anônimo

necessario para fazer o cadastro da cohab .
minha casa minha vida .. att junior

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

jrjno@terra.com.br

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

13/02/2014

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

13/02/2014

Anônimo

gostaria de saber quais documentos é necessário
levar para inscrições no programa?

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.

13/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

Boa Tarde Gostaria de estar me cadastrando no

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

minha casa minha vida pois moro em 2 comodos
com 3 crianças e meu marido moro no fundo da
13/02/2014

Hellen Cristina do Pado

casa da minha sogra... Peço por favor q me
ajudem meu marido trabalha e queriamos pagar

- 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

13/02/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

algo para ser nosso... desde ja agradeço Hellen

A lista de documentos está no site:

Cristina do Prado

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

13/02/2014

wanderlei barbosa

gostaria de fazer iscriçao na cohab,pois sou

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

separado tenho tres filhos ke moram

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

comigo,estou interessado no programa minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

casa minha vida,nao tenho imoveis ainda como

Casa Minha Vida

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

faço para adquirir uma moradia.tenho uma renda

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

de 1.130,ooo reais por mes. obrigado.

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

13/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

Boa Tarde Gostaria de me cadastrar no minha

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

casa minha vida pois moro em 2 Comodos com
meus 3 filhos e meu marido moro no fundo da
13/02/2014

Hellen Cristina do Pado

casa da minha sogra... Peço por favor q me
ajude... Meu marido trabalha registrado e

- 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.

queremos pagar algo q seja nosso desde ja

A lista de documentos está no site:

agradeço HELLEN CRISTINA DO PRADO

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

BOA TARDE, EU ESTOU EM UMA TRANSAÇÃO
IMOBILIÁRIA COM O TITULAR DO CONTRATO
ACIMA, JÁ MENCIONADO E PARA QUE O
ASSUNTO SEJA CONCRETIZADO JUNTO A
CARTÓRIO DE INDAIATUBA, PRECISAMOS NA
ASSINATURA DO PROCURADOR DA COHAB E
13/02/2014

ALESSANDRO NUNES
CHAGAS

EM CONTATO COM VOCÊS VIA FONE, FIQUEI
SABENDO QUE NO MOMENTO NÃO TEM
NINGUEM PARA ASSINAR E O QUE É PIOR,
NÃO TEM PREVISÃO PARA ISSO. POR
FAVOR, PRECISO DE UM CONTATO DO
JURIDICO DE VOCÊS SOBRE ESTE ASSUNTO
PORQUE ESTAMOS TENDO PROBLEMAS POR
AQUI AGUARDO INFORMAÇÕES URGENTE
ALESSANDRO CHAGAS

Outros

13/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

projeto minha casa minha vida, moro com meus

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

pais,mas quero ter um lugar so para mim,tenho
13/02/2014

fernanda fraga vinha

administraçao empresas,sou idonea no mercado
de trabalho, nao tenho restriçoes quanto ao

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

Eu, Fernanda Fraga Vinha,me inscrevo,para o

26 anos,profissionalmente trabalho na area de

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

13/02/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

mmeu cpf,nao tenho processos contra e nem a

A lista de documentos está no site:

favor,espero uma oportunidade para ter minha

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

casa ou meu apartamento, obrigado,

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

quero saber sobre inscrição para quem é
funcionário publico municipal de campinas, pois

Favor entrar em contato com a COHAsp

ao fazer minha inscrição em novembro e neste
13/02/2014

kelly cristina miguel

mesmo dia um rapaz me perguntou se eu era da
prefeitura. Fiz inscrição para o minha casa minha
vida, mas minha mãe que é da prefeitura gostaria
de ter informações para esta inscrição.

Outros

(Cooperativa Habitacional dos Servidores
Públicos) no telefone: 3231-0510, com a Sra.
Solange.

14/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

13/02/2014

selma aparecida lopes

ola meu pai já quitou a casa há 7 anos e ate

habitacional e/ou a seu representante legal,

agora nao recebeu a escritura, gostaria de saber

através de Procuração específica para esse fim.

como proceder, quais documentos necessarios

Minuta de Escritura

etc. Obrigado

Assim, a primeira etapa é informar a sua

25/02/2014

identificação e a do imóvel objetivado. Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9590, 3119-9591, 3119-9592,
falar com Dayane, Felipe ou Wladimir. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.
As inscrições estão abertas. 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

14/02/2014

Anônimo

quando comeca as inscriçoes e como faço para

Programa Minha

me inscrever...qual o procedimento

Casa Minha Vida

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

14/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
14/02/2014

leyza teixeira

quando comeca as incricoes quais documentos

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

necessarios e qual o procedimento

Casa Minha Vida

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

14/02/2014

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.
A renovação de cadastro pode ser efetuada
conforme abaixo. Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

eu quero saber quando pode ser feita renovação
14/02/2014

vanessa de souza

de cadastro para novos sorteios de casas e
apartamentos

Outros

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.

14/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação, temos a informar
Bom dia! Eu quero saber em que pé esta o
14/02/2014 Elizandra Mariano Mendes

processo para a entrega do condomínio da Vila
Abaeté!? Aguardo respostas! Obrigado!

Programa Minha
Casa Minha Vida

que a Cohab ainda não recebeu da Prefeitura a
confirmação da resolução das pêndencias, assim

06/03/2014

que a mesma ocorrer, entraremos em contato
para dar prosseguimento aos próximos passos.
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

Bom diaqueria maiores informacoes a respeito de
14/02/2014

leyza teixeira

inscricao para mina casa mina vida quando
comecara as incricoes...

- 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.

14/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Se houve alguma mudança em seus dados
pessoais, favor comparecer pessoalmente na
COHAB para atualizar. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
14/02/2014

adriana soares galvão

como anda meu cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

14/02/2014

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

Gostaria de saber como faço para fazer minha
14/02/2014

Cristiana Ramos

inscrição para participar dos sorteios de casa na
coab?

- 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.

14/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

14/02/2014

Eduardo Inacio Marcelino

Eu Eduardo inacio marcelino, sou morador da

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

cidade de campinas a 35 anos sou casado 3filhos

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

e moro no bairro Jardim Itatiaia a 20 anos

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

infelizmente não tenho condições de comprar ou

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

alugar uma casa moramos em uma área de risco

Casa Minha Vida

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

que passa apenas pessoas na rua. gostaria muito

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

de me cadastrar no sistema minha casa minha

A lista de documentos está no site:

vida, para dar melhor conforto para minha família.

17/02/2014

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

Possuo um imóvel o qual quitei junto à COHAB,
porém, como ainda não possuo a escritura,

Atendendo o solicitado, o protocolo referente ao

solicito por favor uma ajuda para que eu possa

seu contrato foi encaminhado à Coordenadoria de

adquirir a mesma. Seguem alguns dados do
14/02/2014

ALCIDES CAVASSA

contrato junto à COHAB: Nome: ALCIDES
CAVASSA Imóvel registrado no 2.o Cartório de
Imóveis de Campinas, sob transcrição: 21375,
Livro: 3-L, Folhas: 225 No aguardo, agradeço
pela atenção. Atte, Alcides Cavassa (19) 32452442

Controle de Créditos e Seguros, responsável pela
Minuta de Escritura

feitura da minuta de escritura. Solicitamos, por
gentileza, aguardar convocação que será enviada
ao endereço do imóvel com as informações
pertinentes.

05/03/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SABER PORQUE UMA PESSOA

preencher alguns pré requisitos de acordo com o

DIREITO DE PARTICIPA DO DO SORTEIO

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,

POIS ESTIVE NA COHAB PARA VERIFICAR

conforme abaixo: Os dois principais requisitos

COMO ESTA O MEU CADASTRO POIS FUI

para se inscrever no Programa Minha Casa

INFORMADA QUE NÃO PODERIA PARTICIPAR
15/02/2014

cunha

Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

POIS EU E MEU MARIDO SOMOS
REGISTRADO,AGORA MULHER DE PRESOS

Outros

SIM TEM DIREITO DE TER CASA MAIS QUEM

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

17/02/2014

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

DEVERIAM VERIFICAR POIS TEM APT A

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

VENDA EM VARIOS LUGAR POIS A COHAB SÓ

A lista de documentos está no site:

PASSA PARA PESSOAS QUE NÃO

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

PRECISA.ME DESCULPE MAIS FIQUE MUITO

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

TRISTE.
Anônimo

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
seiscentos reais). Compareça na Cohab

TRABALHA,NÃO ACHO QUE VOCÊS

16/02/2014

DATA
RESPOSTA

Para participar do sorteio o candidato precisa

QUE TRABALHA PAGA ALUGUEL NÃO TEM

Débora cristina alves da

RESPOSTA

ola bom dia quando tera sorteios do minha casa

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

minha vida novamente ?

Casa Minha Vida

sorteio.

17/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia, Sou filha do Titular e o mesmo pediu
que eu solicitasse a minuta, os dados acima são
meus, o imóvel da minuta fica em Itapira SP no
logradouro Rua Reneé Boretti, nº 332 Conjunto
Habitacional General Euclides Figueiredo, se for
17/02/2014

Cristina Amâncio Silva

necessário enviar os dados do mesmo, contate
via email, por favor, também não sei se o nº do

Minuta de Escritura

contrato está correto, mas estou á disposição;
Gostaria de informação sobre valores e prazo do
documento; É necessário buscar pessoalmente?
Tem que ser o titular ou pode ser minha mãe? Att.
Cristina Amâncio Silva
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
17/02/2014

Anônimo

Gostaria de saber como posso me cadastrar 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.

17/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A idade mínima para se cadastrar é de 18 anos e
não existe um tempo definido de espera pois o
processo utilizado é o de sorteio. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
gostaria de receber informações sobre o
programa, por exemplo renda mínima mensal
17/02/2014

Anônimo

idade minima para cadastramento e o tempo
estimado de espera pela liberação de uma

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

unidade. Obrigada

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

17/02/2014

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.

GOSTARIA DE SABER PORQUE A COHAB

17/02/2014

NAO ENTRA EM CONTATO COMIGO, VOU

Em resposta a sua solicitação temos a informar

SER MORADORA DO CONDOMINIO ABAETÉ

que a Cohab aguarda a liberação da Habite-se,

NO JD SAN DIEGO E AS REUNIOES ACABARA

pois todos os procedimentos sob a

CÉLIA APARECIDA

E NINGUEM DA SATISFAÇAO PRA GENTE

Programa Minha

responsabilidade da empresa foram efetivados.

PIRSCHNER THOMAZIN

NEM ATENDE TELEFONE....GOSTARIA DE

Casa Minha Vida

Assim que ocorrer a liberação entraremos em

SABER ALGUMA COISA SOBRE ISSO

contato. Até a presente data foi liberado para

QUANDO VAI TER REUNIAO DENOVO,

assinatura de contrato somente o condomínio 9

ASSINATURA DO CONTRATO E ETC....POR

do empreendimento Abaeté.

FAVOR ME DE UMA RESPOSTA

06/03/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Oi Boa Tarde Gostaria de perguntar qual o
procedimento a tomar pois montei a minha pasta
em 09/10/2013 e até agora não tive retorno pra
17/02/2014

EVELYN CRISTIMA DO

falar do apartamento onde fui sorteada na vila

Programa Minha

NASCIMENTO DIMARZIO

abaeté. por favor me de uma resposta pois estou

Casa Minha Vida

desesperada pensando que eu não fui aprovada
pela caixa. Sem Mais Evelyn Cristina do
Nascimento Dimarzio
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
17/02/2014

Anônimo

fazer escrisao pela net como faço

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

17/02/2014

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.
Em resposta a sua solicitação temos a informar
que a Cohab aguarda a liberação da Habite-se

BOA TARDE! HÁ PREVISÃO DO RETORNO

por parte da Prefeitura, pois todos os

DAS REUNIÕES REFERENTE A ENTREGA DO
17/02/2014

Anônimo

RESIDENCIAL ABAETE NESTE ANO DE 2014.

Programa Minha

TIVEMOS JÁ TRES REUNIÕES NO ANO

Casa Minha Vida

PASSADO, MAS NESTE ANO AINDA NAO FUI
CHAMADA PARA NADA. OBRIGADO

procedimentos sob a responsabilidade da
empresa foram efetivados. Assim que ocorrer a
liberação entraremos em contato. Até a presente
data foi liberado para assinatura de contrato
somente o Condomínio 9 do Empreendimento
Abaeté.

06/03/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação, temos a informar
Boa tarde Já foi liberado o Condomínio
17/02/2014

patricia betti

Abaete,me disseram que faltava o habite-se,já
tem previsão Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

que a Cohab ainda não recebeu da Prefeitura a
confirmação da resolução das pêndencias, assim

06/03/2014

que a mesma ocorrer, entraremos em contato
para dar prosseguimento aos próximos passos.
A chamada para comprar o apartamento é feita
através de sorteios. Então não temos como falar
quanto tempo demora para sair. Os dois

BOA NOITE MEU NOME É HELLEM E

principais requisitos para se inscrever no

GOSTARIA DE UMA INFORMAÇÃO VOU

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

FAZER 2 ANOS DE EMPRESA MES QUE VEM
17/02/2014

Hellem cristine Tavares de

JA POSSO PARTICIPAR DA INSCRIÇÃO DA

Programa Minha

douza

COHAB?DEPOIS DA INSCRIÇÃO DEMORA

Casa Minha Vida

QUANTO TEMPO P SAIR CASA OU
APARTAMENTO? ATENCIOSAMENTE HELLEM
CRISTINE

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.

18/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é possível efetuar o cadastro 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
17/02/2014

Anônimo

Quero me inscrever no programa minha casa

Programa Minha

minha vida é possivel fazer pela internet

Casa Minha Vida

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

18/02/2014

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.
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 me escrever no programa
17/02/2014 Maria Jose Gomes de Matos

habitacional. Não estou conseguindo pagar
aluguel, sou divórciada e tenho dois filhos.

- 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.

18/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos previsão de data 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
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
18/02/2014

Anônimo

quando sera o sorteio de 2014?

Programa Minha

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

18/02/2014

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

18/02/2014

Anônimo

gostaria de saber quando vai ter outro sorteio

Programa Minha

SERVIÇOS, ITEM 2.
Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

18/02/2014

A COHAB CAMPINAS só administra imóveis na
cidade de CAMPINAS. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
eu morava em salvador agora esto aqui em
18/02/2014

antenorconceiçâo de lima

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

sumare mais eu to pagando aluguel como eu faço

Programa Minha

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

pra mi cadastra com a cohab meu tel e

Casa Minha Vida

seiscentos reais). Compareça na Cohab

019983045010

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.

18/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

18/02/2014

Jair Alcaide

COPIA DO CONTRATO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis no
Cópia de contrato

bairro PARQUE NOSSA SENHORA DAS DORES

18/02/2014

na cidade de Limeira.
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
18/02/2014

Anônimo

ola gostaria de saber se ainda esta fazendo

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

inscrição

Casa Minha Vida

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

18/02/2014

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... fui sorteado no programa minha casa,

Em resposta a sua solicitação, temos a informar

no condomínio Sirius, previsão d entrega era para
18/02/2014

Anônimo

dezembro 2013, e ate agora nada, sempre que

Programa Minha

ligo informam que estão aguardando a Caixa

Casa Minha Vida

libera Habites, tem alguma posição sobre isso.
Condomínio A2.

que a Cohab ainda não recebeu da Prefeitura a
confirmação da resolução das pêndencias, assim
que a mesma ocorrer, entraremos em contato
para dar prosseguimento aos próximos passos.

06/03/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
18/02/2014 Dayane Cristina Souza Dias

gostaria de saber a data para inscricao e quais
documenos necessarios

Outros

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

18/02/2014

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

queria mi escrever no programa minha casa
minha vida pois não tenho casa moro de favor na
18/02/2014

juliana jesus santos

casa do meu pai ... como eu faço pra mi
escrever?? tenho 2 filhos e sou solteira , trabalho

- 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.

na cia. bras. de distribuição (extra)

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

18/02/2014

joyce aparecida rodrigues

fiz montagem de pasta para vila abaete mas nao

Programa Minha

dos santos

tive nenhum retorno ate o momento.

Casa Minha Vida

18/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

Olá gostaria de saber como faço a inscrição para

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

a minha casa e minha ( COAHAB) tenho 22 anos,
18/02/2014

Jéssica Caroline Camargo
de Barros

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

sou divorciada, moro de aluguel, e ganho 1
salario minimo...posso participar nasci em

Outros

campinas e moro a nos aqui. Quando abre o

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

18/02/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

período de inscrição, e o que é necessária para

A lista de documentos está no site:

se inscrever? Muito obrigada.

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

Quero fazer o cadastro na coahb para uma
18/02/2014

Talita Pereira

moradia pq eu moro em um local que é invasão
como eu faço

- 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

18/02/2014

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 obter a seguinte
18/02/2014

Joana Angélica Gomes dos

informação, efetuei um cadastro em 2011, tenho

Santos

que renovar? E a Cohab,tem alguma previsão de
um novo sorteio?

O cadastro deve ser renovado toda vez que
Outros

mudar algum dado pessoal. Ainda não temos
previsão de data para o próximo sorteio.

18/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde: Fui contemplada com um apartamento
no residencial Sírius, condomínio A2. No mês de
agosto/13,quando houve a última reunião, nos foi
informado que até o final de dezembro/13
estaríamos em nossos apartamentos mas

Em resposta a sua solicitação, temos a informar

estamos em fevereiro/14 e até o momento não
18/02/2014

Anônimo

entraram em contanto conosco. Tenho ligado e a

Programa Minha

informação que recebo é que está faltando a

Casa Minha Vida

liberação pela prefeitura do documento de Habite-

que a Cohab ainda não recebeu da Prefeitura a
confirmação da resolução das pêndencias, assim

06/03/2014

que a mesma ocorrer, entraremos em contato
para dar prosseguimento aos próximos passos.

se. Esse documento é liberado por condomínio ou
por construção? Nesse mesmo residencial já
existem várias famílias morando. Por que tanta
demora em chamar as famílias que ainda
faltam???

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,quando estará fazendo
18/02/2014

juliana rodrigues de jesus

inscrição de minha casa minha vida na cidade de
campinas sp... obrigada

- 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.

18/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

18/02/2014

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

solicito informaçoes sobre dois loteamentos
proximo ao pq oziel gostaria de saber se posso
adquirir um lote quero saber se é seguro comprar
,o loteamento mais novo tem quatro ruas e ate ja
tem uma casa e no loteamento mais velho ha
previsao de se abrir mais ruas ,solicito essa
informaçao pois sei que estao em area verde
proximos de corrego,a expansao do loteamento
vai em direçao as nascentes do corrego taubate
por isso fiquei com medo de que nao fosse
seguro adquirir um terreno.
moro em santo anastacio queria me inscrever

18/02/2014

mayson willian pires pego

para conseguir uma casa de cohab, se esse não
for o site desconsidere este email

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, preciso de maiores detalhes sobre os
Outros

referidos loteamentos, como - se pertencem à

18/02/2014

COHAB CAMPINAS, qual o nome, endereço.

Programa Minha

A COHAB CAMPINAS só administra imóveis na

Casa Minha Vida

própria cidade de Campinas.

19/02/2014

O bairro Parque Universitário ainda está em
Preciso da informação se o endereço na rua
18/02/2014

Anônimo

magido Antônio furtado,56 parque universitário
tem escritura

processo de regularização fundiária e portanto
Outros

não está liberada a escritura . Porém para saber
sobre o endereço citado em particular por favor
dirija-se à Prefeitura ou ao Cartório.

19/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
Solicito este pedido com estrema Urgencia. Pois
19/02/2014 Suzane Bersan de Almeida

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

morro de favor Dentro da casa da minha mae,

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

com meu marido e minha filha. Aguardo o retorno

Casa Minha Vida

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

sem obrigado

19/02/2014

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

Gostaria de saber como faço para me cadastrar
19/02/2014

Juan Camilotti

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

no programa da COHAB, quais são os requisitos

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

mínimos, se com minha renda é possível ou não

Casa Minha Vida

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

se cadastrar. Grato.

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.

19/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
19/02/2014

Anônimo

oi que documentos são necessários pra fazer

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

inscrição

Casa Minha Vida

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

19/02/2014

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

boa tarde eu gostaria de saber quando abre as
19/02/2014

Anônimo

inscrisões para se escresver para o programa sa

Outros

cohab

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

19/02/2014

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 algumas informações.
Tenho uma residência da cohab e gostaria de
19/02/2014

Anônimo

aumenta-la, é possível fazer essa alteração?
Caso seja possível de que maneira eu devo
proceder e quais tipos de documentos são
exigidos para regularizar essa alteração?

Outros

Por favor, precisamos de maiores detalhes para
responder, como nome do adquirente, endereço.

20/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A sra. ainda não foi sorteada. Se mudou algum
dado em seu cadastro ele deve ser atualizado.
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
19/02/2014

novo cadastro

Boa noite Gostaria de saber se tenho que fazer
outro cadastro se não foi sortiada

Outros

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

20/02/2014

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.
A inscrição dve ser efetuada pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Bom dia gostaria de saber se esta tendo inscrição
20/02/2014

Patricia jeronimo tavares

pra cohab ainda? Ou quando vai abrir
novamente? E se posso fazer a inscrição pela
internet

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

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.

20/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
oque eu preciso para me increver em algum
20/02/2014

marcelo alves

programa de habitação quais os requisitos..tem
alguma escrição aberta

- 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

20/02/2014

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

20/02/2014

Olá, Quero me inscrever no programa Minha casa

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Minha vida. No site da Caixa Economica, diz que

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

Andrea Morais Pessoa da

é preciso procurar a Prefeitura da cidade. A

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Silva

nossa renda é de R$ 1500,00. Não possuimos

Casa Minha Vida

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

imóvel próprio. Fico no aguardo de informações a

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

respeito. Obrigada, Andréa Pessoa.

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

20/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
20/02/2014

Tiago Gabriel da Silva

Olá, gostaria de saber a relação de documentos

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

para cadastro.

Casa Minha Vida

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

20/02/2014

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.
OLA, VOCÊ JA TEM NOTICIAS DO
20/02/2014

Anônimo

EMPREENDIMENTO VILA ABAETÉ? JA SAIU

Programa Minha

OS PAPEIS? NÃO ESTA CHEGANDO CORREIO

Casa Minha Vida

NA MINHA CASA.
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
como faço e quais os documentos necessários
20/02/2014 MARIA HELENA PEREIRA

para que eu me cadastre 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
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.

21/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
gostaria de fazer cadastro minha casa minha vida
21/02/2014

adriano pereira

pois moro com meus pais e pra mim e e ruim
tenho 24 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

21/02/2014

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.
Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Quanto ao seu cadastro, se mudou algum
dado o sr. deve renovar. Os dois principais

BOM DIA EU GOSTARIA DE SABER SI VOCES

21/02/2014

ADILSON FERREIRA DA
SILVA

requisitos para se inscrever no Programa Minha

PODE MI INFORMA SE VAI TER ALGUM

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

SORTEIO DE CASA OU APARTAMENTO ESSE

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

ANO E QUAL E DATA? E SE O MEU
CADASTRO ESTA TUDO SERTU DESDE JÁ EU

Programa Minha
Casa Minha Vida

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça na Cohab

AGRADEÇO A TODOS E TENHA UM BOM DIA

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

QUE DEUS O ABENÇOE VCS

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.

21/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que a Cohab aguarda a liberação da Habite-se
por parte da Prefeitura, pois todos os

QUERIA SOBRE A MINHA ASSINATURA DE
21/02/2014

leia brito de souza

CONTRATO DO EMPREENDIMENTO ABAETÉ...

Programa Minha

SE VAI DEMORAR PRA EU SER CONVOCADA

Casa Minha Vida

PARA ASSINAR...

procedimentos sob a responsabilidade da
empresa foram efetivados. Assim que ocorrer a

06/03/2014

liberação entraremos em contato. Até a presente
data foi liberado para assinatura de contrato
somente o condomínio 9 do empreendimento
Abaeté.

como faco para saber se eu fui contemplado pelo
22/02/2014

Anônimo

programa minha casa minha vida ou entraram em

Programa Minha

A lista dos contemplados e dos convocados está

contato comigo? a algum local específico para

Casa Minha Vida

no site cohabcp.com.br.

isso.
Oi fui sorteada no minha casa minha vida mais
22/02/2014

marinalva salustiano da
costa

nao estava em cps e gostaria de saber se ainda
tenho alguma chance de pegar o apartamente se
tiver por favor me informe ate quando posso levar
a documentacao....

Programa Minha
Casa Minha Vida

24/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
Quero sa ber como e quando eu posso fazer o
22/02/2014

Regiane Raymundo

recadastro na cohab e o que eu tenho que levar
pra fazer o cadastro , e eu posso fazer online.

- 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

24/02/2014

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.

por favo eu gostaria de saber se a data do
23/02/2014

nilda maria romao

proximo sorteio de moradia ,estou aguardando

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

pois não estou mais tendo condiçoes de pagar

Casa Minha Vida

sorteio.

24/02/2014

aluguel e solicito alguma possiçao .Obrigada
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
23/02/2014

JOSE RAIMUNDO RAMOS

QUERO PARTICIPAR DO PROGRAMA MINHA

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

DE AMORIM

CASA MINHA,

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.

24/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia ! Fui aprovada no programa Minha Casa
Minha Vida, fui em todas as reuniões do
empreendimento Abaeté, e estou aguardando
contato da Cohab para assinatura do contrato,
24/02/2014

leia brito de souza

Mais preciso de uma informação... Como tive que

Programa Minha

me mudar recentemente, eu perdi o Doc. que fala

Casa Minha Vida

qual apartamento,bloco,enfim as informações
sobre o sorteio... Preciso saber se é possivel me
passarem essa informação... Desde já agradeço
a atenção.
Boa tarde, eu gostaria de saber se voces tem
alguma unidade a venda no jardim Almira Mogi
24/02/2014

Anônimo

Guacu?....pagarei a vista. Obrigada e aguardo se

Outros

possivel urgente por seu retorno.

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Mogi Guaçu.

24/02/2014

Atenciosamente, Regina Celia.
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 meu nome é Elton,moro no bairro parque
24/02/2014

Elton de Almeida Silva

Oziel em campinas,moro de aluguel a uns dois
anos e como todos quero ter minha casa.
pprópria,ga

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

24/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

TIPO DE

NOME

SOLICITAÇÃO

CRISTIANE APARECIDA

reuniao do dia 12/03 não poderei comparecer na

Programa Minha

DE SOUZA

reuniao posso mandar umm representante?com

Casa Minha Vida

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não assinei contrato,é sobre a proxima
24/02/2014

os meus documentos?
A sra. ainda não foi sorteada e ainda não temos
previsão de data para o próximo sorteio. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

venho por meio deste email, falar que estou
desempregada e com tres filhos morando com
24/02/2014 Elisangela Santana da Costa

minha mae ! por este motivo vejo que como eu
desde 2009 nao consegui a minha casa minha

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

24/02/2014

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

vida!!!

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

24/02/2014

Claudia

Ola, estou pleiteando uma transferencia para a

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

cidade e gostaria de saber se posso fazer

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

inscrição para casas da Cohab, tanto para
conjuntos novos para imoveis em reintegração.
Aguardo contato o mais breve. Obrigada. Claudia.
Cel 17-997181166

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.

24/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

SEMPRE TIVE MUITO INTERESSE EM TER A
MINHA CASA PRÓPRIA E ATÉ HOJE NÃO
CONSEGUI, JÁ ME INSCREVI EM 2009 NA
COHAB E SEQUER FUI CHAMADA PARA
SORTEIOS, ACHO ISSO MUITO INJUSTO,
PORQUE TEM GENTE QUE VEM DE FORA DO
24/02/2014 ANA LUCIA DOS SANTOS

ESTADO, SOBRECARREGA O MUNICÍPIO,
NÃO CONTRIBUI COM NADA E CONSEGUE SE

Programa Minha
Casa Minha Vida

INSERIR EM TUDO, BOLSA FAMÍLIA,
DESCONTO EM AGUA E LUZ, PEÇO QUE SEJA
OLHADO COM MAIS ATENÇÃO ESSAS LISTAS
DE CONVOCAÇÕES E QUE ELAS TAMBÉM
FAVOREÇAM OS CAMPINEIROS.
Ola, gostaria de saber quando seram chamados
24/02/2014

josina de sousa pereira

os moradores aprovados no minha casa minha

Programa Minha

francelino

vida para eleger o sindico no vila abaete6 no

Casa Minha Vida

bairro san diego campinas

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
24/02/2014

Danilo Valentim Herculano

Quero saber como faço para participar do

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

programa 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.

Boa tarde meu nome e Joana. No ano passado
no mes de Novembro , levei minha documentaçao
24/02/2014

joana darc cardoso

para montaguem de pasta da qual foi enviado
para caixa. Goataria de saber se ja tem alguma
noticia, referente a este assunto. atenciosamente:
Joana Darc Cardoso.

Outros

25/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
24/02/2014

Danilo Valentim Herculano

Como faço para participar do programa Minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida?

Casa Minha Vida

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

25/02/2014

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 QUANDO
TERA SORTEIO DAS CASA DA COHAB PAGO
24/02/2014

maria cristina dos santos

ALUGUEU E ESTOU PASSANDO POR MUITAS
NESECIDADES ESTA CADA DIA DIFICIO
GRATO MARIIA CRISTINA

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

25/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

QUERO SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE
MEU CADASTRO,POIS GOSTARIA DE SABER
SE FUI SORTEADA POIS NÃO SEI SE MEUS
DADOS ESTÃO ATUALIZADOS, COMO POSSO
SABER MAIS INFORMAÇÕES CONCRETAS
SOBRE O ASSUNTO.POIS A COHAB ESTEVE
24/02/2014

katia izadora reis

AQUI NO MEU ENDEREÇO E NOS INFORMOU
QUE TEREMOS QUE SAIR POIS ESTÁ ÁREA

Programa Minha
Casa Minha Vida

QUE SE ENCONTRA A MINHA CASA VAI SER
DEMOLIDA.SÓ QUE NÃO NOS INFORMARÃO
PARA ONDE IREMOS.SE PUDER ME AJUDAR
ME DANDO INFORMAÇÕES MAIS CLARAS EU
AGRADEÇO.POR AGORA É SÓ 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
Boa noite! Eu gostaria de obter informações de
25/02/2014

Gleiciane Cássia Silva

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

como eu posso participar do programa minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

casa minha vida e participar dos sorteios dos

Casa Minha Vida

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

imoveis. No aguardo. Grata! Att,

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.

25/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, queria saber se as vistorias dos
apartamentos do Residencial Sirius já foram
25/02/2014

Gisele Aparecida Ramos

marcadas, para as familias que foram sorteadas

Programa Minha

Souto

em 2012. No meu caso a mudança aconteceria

Casa Minha Vida

em novembro de 2013 e acabou sendo adiada

25/02/2014

proximo sorteio ta previsto

para 2014.
quando vai ser o proximo sorteio da cohab aque

pra quando ?

em campinas ?

Outros

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.
Informamos que mesmo segundas vias de

25/02/2014

boletos não estão sendo entregues pelos
Correios. A Sra pode retirar a segunda via na
data do pagamento, pelo Site da Cohab
25/02/2014

BENEDITA C SOTTO

SEGUNDA VIA PAARA PAGAMENTO

ANTONIO

MENSALIDADE . GREVE DOS CORREIOS .

Outros

Campinas a seguir: www.cohabcp.com.br, entrar
em serviços > serviços ao adquirente. Colocar
apenas o numero 1220225, sem ponto e sem
digito e o seu CPF, e gerar o boleto. Qualquer
duvida entrar em contato pelo telefone
3119.95.77 ou 3119.95.80.

27/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
Bom Dia Gostaria de saber qual os documentos
25/02/2014

Anônimo

nescessario para fazer as inscriçao do programa
minha casa minha vida.. Agradeço

- 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

25/02/2014

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 Boa tarde! Gostaria de saber como faço para
25/02/2014

Sabrina Cristina da Silva

me inscrever no programa minha casa minha
vida. Desde já grata; Sabrina Cristina

- 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.

25/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
25/02/2014

Anônimo

como faço pra participar do 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

26/02/2014

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

Prezados, estou em Campinas a 1 ano em busca

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

de emprego e moradia, atualmente moro de favor

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

com uma família, mas os mesmos já solicitaram
25/02/2014

Gritielle

minha saída e não tenho como pagar um aluguel
ou comprar um imóvel. Por gentileza como posso
fazer para conseguir? Desde já antecipo meu
agradecimento.

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.

26/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
25/02/2014

ana claudia campos dos

gostaria de saber como faço para mim inscrever

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

santos

no projeto minha casa minha vida....

Casa Minha Vida

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

26/02/2014

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
25/02/2014 debora cristina costa santos

como faço o cadastro na cohab pra conseguir um
apartamento?

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.

oi gostaria de saber como esta a minha pasta
25/02/2014

Anônimo

pois montei ela no dia 30 de setembro 2013 e
num sei de resposta nenhuma ainda

Outros

26/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
25/02/2014

AGDA FERNANDES DA

boa noite! eu não tenho casa e vivo de favou

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

SILVA

poderia me dizer sim esta,fazendo inscrição.

Casa Minha Vida

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

26/02/2014

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.
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

Gostaria de estar me increvendo no projeto minha
25/02/2014

Gabriel Augusto martins do

casa minha vida , ou até mesmo projeto cohab,

Programa Minha

Nascimento

posso estar fazendo a incrição pela internet ?

Casa Minha Vida

Grato

- 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.

26/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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

Olá tenho o interesse de me cadastrar no
programa habitacional Minha Casa, minha vida
25/02/2014

Cristiane Rosa

mais preciso saber o que devo levar para realizar
esse cadastro? Sou mãe solteiro e moro de

- 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

26/02/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

aluguel.

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

26/02/2014

Elizangela Cristina Napoleão
da Silva

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

Bom Dia! Gostaria de saber quando será as
inscrições para o ano de 2014 e quais sao os
documentos necessários a providenciar.

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.

27/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SABER SE VAI TIRAR MAIS
ALGUÉM DA ÁREA DO PARQUE
UNIVERSITÁRIO DE VIRACOPOS?PORQUE EU
TENHO UMA CASA ESTE ÁREA ESTOU
26/02/2014

livia

QUERENDO VENDER.QUAL É A

Outros

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LEVAR
PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA DE DONO?É
A ÁREA VERDE DO PARQUE UNIVERSITÁRIO
DE VIRACOPOS. AGUARDO RETORNO
Bom dia! Pretendo vender minha casa mas
necessito saber se ela aceita financiamento pra
26/02/2014

Fabiana Nazareth

quem for comprá-la. Caso não aceite, o que é
necessário para regularizarmos e ela passar a

Outros

aceitar um financiamento??? No aguardo,

26/02/2014

Anônimo

atenciosamente. Fabiana NAzareth
Bom dia! as pessoas que estao indo pro vila

Programa Minha

abaeté tb são pessoas de area de risco?

Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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! Quais os documentos necessários
26/02/2014

Aline

para a abertura do cadastro, me interesso nas
cadas que vocês financiam. Aguardo seu gentil

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

retorno. Aline.

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

27/02/2014

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

26/02/2014

Leonice da Silva Claro

Gostaria de estar fazendo o cadastro para

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

aquisição da casa própria, pago aluguel, sou

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

separada e tenho quatro filhos e um neto que
moram comigo. No momento apenas eu trabalho

Outros

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

e tenho uregência em fazer essa inscrição. Grata

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

Leonice

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

nossa e coab ta de tiraçao esto esperando pra
fazer asinaçao do contrato mais ate agora nada já
26/02/2014

Anônimo

fui ai na coab varias vezes e vcs não conseguem

Programa Minha

me dar uma informaçao comgreta sendo q já era

Casa Minha Vida

pra mim ter pegado o apartamento da vila abaite
em campinas

27/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Solicito a escritura para registro junto ao cartório
27/02/2014

maria antonia dos santos

de imóveis em Mogi das Cruzes. A quitação foi
feita através do pagamento do saldo devedor em

Anônimo

OLA

27/02/2014

Anônimo

quero saber se um apartamento ja saiu para mim

DATA
RESPOSTA

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis em
Outros

Mogi das Cruzes. Luzia dos Santos Serviço de

27/02/2014

Informação ao Cidadão Cohab Campinas

29/04/1991 Grata.
27/02/2014

RESPOSTA

27/02/2014

Outros
Programa Minha

Por favor, precisamos da sua identificação para

Casa Minha Vida

que possamos responder.

27/02/2014

Boa tarde,fui sorteada para o Condominio
27/02/2014

PATRICIA BETTI

Abaete,tem como saber quando vou ser

Programa Minha

chamada,se deu certo mesmo,como faço para

Casa Minha Vida

ver minha situação Agradeço
Oi boa noite ,no sorteio de 22 de setembro de
2012 o nome da minha esposa aparecia entre os
27/02/2014

Ronaldo Batista Gomes

sorteados,queria saber porque nao consta como
fomos sorteados atualmente,gostaria de saber o

Outros

A sra. Ângela ainda não foi sorteada.

28/02/2014

que houve,pois estamos muito precisados dessa
moradia.obrigado.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

moro na região de campinas e pago aluguel sou

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

casada tenho uma filha minha renda familiar nao
e o suficiente para pagar tantas despesas ainda
27/02/2014

lusiene silva de oliveira

mais que neste mes tem o aumento de
aluguel...queria uma casa para mim pois pagarei
por algo que no futuro sera de minha familia .
agradeço 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
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.

28/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

solicito informaçoes sobre dois loteamentos
proximo ao pq oziel gostaria de saber se posso
adquirir um lote quero saber se é seguro comprar
,o loteamento mais novo tem quatro ruas e ate ja
tem uma casa e no loteamento mais velho ha
previsao de se abrir mais ruas ,solicito essa
informaçao pois sei que estao em area verde
proximos de corrego,a expansao do loteamento

Por favor, precisamos saber o nome do bairro

vai em direçao as nascentes do corrego taubate
28/02/2014

Anônimo

por isso fiquei com medo de que nao fosse
seguro adquirir um terreno, o loteamento fica
entre o pq oziel monte cristo gleba B a rua que é
utilizada pra acessar um dos loteamentos é joao
canaes q ue liga o pq oziel a gleba B ja o outro
tem um acesso pela estrada velha de indaiatuba
depois seguir pela rua manoel m fernandes e
depois entra na primeira rua a direita proximo
empresa de concreto ambos os endereços nao
possui numeraçao

Outros

para ver se pertence à COHAB ou se é particular.
Pergunte à pessoa ou empresa que está
vendendo a quem pertence.

28/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

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
bom dia, gostaria de saber quais são as
28/02/2014

marcelo pupo

documentações e condições necessaria para me
inscrever na cohab??? se possivel gostaria de

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

receber por email...... muito obrigado!!!!

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

28/02/2014

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!! Meu nome é Janiele Lacerda e gostaria de
saber quando será o próximo sorteio de
28/02/2014

Anônimo

moradias, Por Favor!!!! É só entrar em contato
pelo tel. (19) 3255-3199, ficarei anciosamente no

- 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.

aguardo. Muito Obrigada!!!

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

boa tarde fui chamada pela cohab para a
montagem de pasta na data de 17/10/2013 e
28/02/2014

tatiana matos barboza

recebi um formulario com o codigo familiar com

Programa Minha

numero 03319888285 e gostaria de saber como

Casa Minha Vida

esta está situacao pois nao tenho nehuma
informaçao no momento ? obrigado

28/02/2014

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2014 TOTAL: 196

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE!! ESTOU COM UMA DÚVIDA,MEU
NOME APARECEU COMO CANDIDATA
RESERVA NO ÚLTIMO SORTEIO DA COHAB,VI
28/02/2014

Anônimo

POR VÁRIAS VEZES MEU NOME NESSA

Outros

LISTAGEM RESERVA. MAS AGORA MEU

Por favor, se identifique para que possamos
pesquisar.

28/02/2014

NOME NÃO APARECE NENHUMA LISTA DE
VOCÊS. AGRADECIDA
A inscrição não pode ser efetuada via Internet. Os
dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
bom dia,gostaria ter mas informações sobre o
programa, e se posso realizar inscrição via
28/02/2014 maria luzirene de mesquita

internet,moro em campinas, moro de
aluguel,estou super interssada nessa
informações.Agradeço desde já.

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Programa Minha
Casa Minha Vida

- 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.

06/03/2014

