cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Temos a informar que a forma de atendimento
das famílias é determinada pela portaria nº 610,
de 26 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP. É
Qdo vai ter um nv sorteio para as pessoas q tem
01/04/2014

Anônimo

cadastro a doze anos na cohab pq particulamente
so sta saindo pra qm invade terrenos

importante destacar que conforme os critérios do
Programa Minha

Programa, o tempo de cadastro da família no

Casa Minha Vida

município não é considerado e sim o tempo de

14/04/2014

moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção. Caso tenha
havido alteração da renda familiar ou de qualquer
outro dado, sugiro que a família compareça à
sede da COHAB/CP, situada à Avenida Prefeito
Faria Lima, 10 – Parque Itália (das 8h às 15h)
para que possa atualizar o cadastro e participar
de próximos sorteios, caso se enquadrem nos
critérios do Programa e novos empreendimentos
sejam aprovados.

GOSTARIA DE SABER O VALOR DE
01/04/2014

REGIANE GOMES PIRES

QUITAÇÃO OU UM TELEFONE ONDE POSSO
FALAR

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Piracicaba.

01/04/2014
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Pode sim fazer o cadastro, 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
01/04/2014

Anônimo

Oi, sou solteira não tenho filhos e moro de
aluguel. Posso fazer o cadastro ?

- 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.

01/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para os casais que não tem a certidão de
casamento, trazer as certidões de nascimento de
ambos, além dos outro relacionados. Abaixo
segue orientações REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
01/04/2014

Anônimo

Não sou casada no papel, mas sou juntada com
meu noivo... quais documentos para provar isso ?

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Outros

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

03/04/2014

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

entre outras formas de comprovação. Documento

cohab
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Para participar do Programa "Minha Casa Minha
Minha Vida" é necessário Cadastrar-se. Logo
abaixo segue as orientações. Inicialmente, terá
que ser sorteado para saber sobre os
empreendimentos e qual (is) bairro (s) disponível
(eis). REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
01/04/2014

Anônimo

bom dia tudo bem por favor como faço para pegar
uma casa pela coab qual bairro vc tem disponivel

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Outros

cumprir os critérios próprios do programa,

03/04/2014

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração d

cohab
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REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
01/04/2014

Anônimo

oie gostaria de saber como fasso para me

Programa Minha

cadastrar

Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

03/04/2014

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); • Carteira de Trabalho atualizada (d
01/04/2014

daiane rodrigues ferreira

Quando que vai ser o proximo sorteio

Outros

Não temos previsão do próximo sorteio.

03/04/2014
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DATA
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SOLICITAÇÃO
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RESPOSTA

Abaixo segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

boa tarde, gostaria de saber como faço para fazer

Atualização É necessária quando há alteração de

a inscrição para uma moradia, moro com meu pai
01/04/2014

roberta prado

e tenho um filho, quais os documentos
necessarios qual horario, preciso agendar
horario, preciso solicitar senha. No aguardo,
obrigado Roberta

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

03/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
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O Abaeté possui 1888 unidades distribuídas em
12 condomínios. Temos a informar que não falta

Boa noite, meu nome é Daiane e fui sorteada nas

apenas o condomínio 4 para assinar o contrato.

unidades do Vila Abaeté Condomínio 4 em
01/04/2014

Daiane Cristina Guidi Zuri

Campinas... Gostaria de saber informacoes sobre
este condominio que foi unico que nao foi

Por tratar-se de um empreendimento grande, as
Outros

famílias são convocadas na medida em que as

14/04/2014

obras são concluídas e os condomínios

entregue e assinados contratos... Pode ser

regularizados. Dessa foram, deverá aguardar o

problemas com apartamentos?Habits??

contato da COHAB/CP comunicando as datas
das próximas atividades.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Boa noite. Gostaria de saber como posso me
01/04/2014

Thamires Aparecida Couto
do Rozário

inscrever para minha casa minha vida. Nossa
renda é de 1.616,00 mais ou menos, mas temos o
financiamento de um veiculo. Seria possivel
nossa inscrição? Desde já, muito 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.

03/04/2014

cohab
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gostaria de saber se morando aqui em monte mor
consigo se cadastrada nesse programa ,pq moro
com minha sogra em dois comodo.quero ter meu
propria casa,sem ter que dividir,eu moro com meu
01/04/2014

aparecida souza da silva

companheiro ele ganha 1200,e eu estou
desempregada no momento mais estou ah

Programa Minha
Casa Minha Vida

A Sra. deve procurar a Prefeitura de Monte Mór,
pois a COHAB CAMPINAS só atende a cidade de

03/04/2014

CAMPINAS.

procura.peço que vçs me ajude com alguma
coisa ja tenho 41 anos e preciso ter o meu
lugar.obrigada s/mais
01/04/2014

JOSE ANTONIO DE
OLIVEIRA

Por favor, informe o número do contrato e o
para fins de domentação pessoal e comprovante.

Termo de Quitação

endereço do imóvel. Se for J. Baronesa não

03/04/2014

pertence à COHAB CAMPINAS.
Não é possível efetuar a inscrição 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

02/04/2014

Anônimo

quero saber se consigo fazer inscriçao pela
internet

- 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.

03/04/2014

cohab
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MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

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
02/04/2014

DANIELA RODRIGUES

BOM DIA COMO EU FAÇO PARA ME

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

DUTRA

CADASTRAR ???

Casa Minha Vida

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

02/04/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Eu acho um descaso com a gente que espera

Em resposta a sua solicitação temos a informar

tanto para mudar e falam que a obra ta

que os Condomínios do empreendimento Sirius

irregular,la no abaeté ja tem gente assinando
02/04/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

contrato e eu que sortei meu apartamento em

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

agosto de 2013 ainda to esperando,Cade o

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

prefeito ,sei la quem,que possa assionar o juridico

a equipe do Trabalho Técnico Social da Cohab

e ver o que esta aconteçendo,pois quero mudar

entrará em contato assim que tivermos definição

tb e todo pessoa la do sirius b-4

quanto às datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab
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MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde , minha filha foi sorteada para uma
moradia no Cond , Sírius Pirelli Campinas SP ,

Em resposta a sua solicitação temos a informar

Bloco B3 TORRE 04 APTO 03 térreo , a previsão

que os Condomínios do empreendimento Sirius

para ocupar o imóvel seria para dezembro de

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

2013 , mas ate agora , não ha previsão de
02/04/2014

Adriana Covezzi

mudança , tivemos a informação que os imóveis

Outros

estão com problemas de liberação pelos técnicos

questões de legalização da obra, bem como
encaminhamento das providências, sendo assim

14/04/2014

a equipe do Trabalho Técnico Social da Cohab

da prefeitura ,não há previsão para liberação , do

entrará em contato assim que tivermos definição

habite-se, seria possível obter alguma informação

quanto às datas das próximas atividades.

sobre o assunto ? Nome do Mutuário : Livia
Covezzi Ferronato.
Boa tarde, gostaria de saber quando terá sorteio
para as pessoas que fizeram o cadastro em
janeiro desse ano?Estou morando de favor na
casa de uma senhora com a minha filha de 7
02/04/2014

Fernanda de P.P.Particelli

anos,e as filhas dessa senhora agora vão vender
a casa e não tenho onde ir com minha filha....por
favor preciso de ajuda,e quando fiz o cadastro
estava trabalhando,e hoje estou desempregada à
dois meses.Preciso de uma resposta com
urgencia,desde de já muito obrigado!Fernanda

Outros

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

02/04/2014
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DATA
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TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Abaeté é um Empreendimento que possui
1.888 unidades e a entrega dos condomínios
ocorrerá na medida em que os mesmos são
02/04/2014

Anônimo

QUANDO VAI SER O SORTEIO DA CHAVES DO
CONDOMINIO 12 DO ABAETE

Outros

regularizados. O condomínio 12 ainda não possui
data agendada para a realização do sorteio dso
endereços das unidades, portanto, deverá
aguardar contato da COHAB/CP, comunicando as
datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab
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DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CONTRATO 4011860325 ESTAMOS ENVIANDO
ATRAVÉS DE CORREIO O BOLETO DE SEU
ACORDO, QUE JÁ VENCEU EM 12/03/14, PARA
PAGAMENTO ATÉ DIA 22/04/14, E
SOLICITAMOS QUE SEJA DEVIDAMENTE
CONFERIDO, UMA VEZ QUE SÓ NOS FOI
ENVIADO O NOME DO ADQUIRENTE, SEM
NUMERO DE CONTRATO E/OU CPF PARA
CONFERENCIA NO MOMENTO DA EMISSÃO
DO BOLETO. CASO ESSE BOLETO NÃO

boa tarde,, por favor preciso de uma segunda via

CHEGUE A TEMPO, SOLICITAMOS CONTATO

de um boleto que esta em aberto com o
02/04/2014

Anônimo

vencimento do dia 12-03 nosso numero:15764893 numero de documento:1984743 nome de
VALDETE DA SILVA ALVES

Outros

TELEFONICO ATRAVÉS DOS NUMEROS 31199577 OU 3119-9580, UMA VEZ QUE ESTAMOS
RECEBENDO VARIAS RECLAMAÇÕES DE
NOSSOS ADQUIRENTES, ALEGANDO A
ENTRAGA EM ATRASO ATRAVÉS DOS
CORREIOS. TEMOS TAMBÉM A OPÇÃO
DESSES BOLETOS SEREM EMITIDOS DIRETO
PELA INTERNET, EM NOSSA PAGINA
www.cohabcp.com.br, CLICANDO EM
SERVIÇOS, E APÓS SERVIÇOS AO
ADQUIRENTE. ESTAMOS A SUA DISPOSIÇÃO
ATRAVÉS DOS TELEFONE ACIMA, PARA MAIS
ORIENTAÇÕES, CASO SEJA NECESSÁRIO.

08/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

entrega das chaves do condominio 12 abaete e
qual lugar vai ser o sorteio tem como me deixar

onde será realizado o sorteio dos endereços do
Outros

14/04/2014

contato.

Prezados Senhores/as! Boa tarde! Estive na

Os comprovantes de vínculo com o município de

Cohab para fazer o cadastro no Programa Minha

Campinas solicitados são os mais comuns, porém

Casa Minha Vida,porém me falta a declaração de

nada impede que a senhora encontre outras

residencia em Campinas. resido aqui a 40 anos,

formas de comprovação, desde que seja oficial. A

mas hoje estou aposentada, e portanto a carteira
lizete aparecida de souza

Empreendimento Abaeté. Deverá aguardar e
assim que definido a COHAB/CP entrará em

informada por essa mensagem

02/04/2014

DATA
RESPOSTA

Não temos a definição nem da data nem do local

Boa tarde eu gostaria de saber quando vai ser a
02/04/2014

RESPOSTA

exemplo de, conta bancária, caso tenha solicite

de trabalho não é mais documento que comprove

Programa Minha

declaração informando desde quando é

minha residencia aqui, me pedem declaração de

Casa Minha Vida

correntista. Outro exemplo é convênio médico ou

escola ou Posto de saude, escola não estudo

14/04/2014

consultório que a senhora passe por consultas

mais, e posto de saúde ainda não tenho pasta no

regulares, informando também desde quando é

posto. Tem um outro meio que posso conseguir e

paciente e se nos últimos dois anos passou por

que será aceito para o cadastro? Desde já

consulta,entre outras formas que possa existir de

agradecida. Lizete

comprovação.
Solicitei a pasta de documentos do seu contrato

02/04/2014

ODER LUIZ DE SOUSA
JUNIOR

ao nosso arquivo e assim que chegar entrarei em
Gostaria de solicitar uma cópia do contrato

Cópia de contrato

contato com o sr. via fone para que possa vir
retirá-lo ou solicitar segunda via. Se precisar da
segunda via o custo é de R$54,00.

03/04/2014

cohab
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DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Através de seu CPF consultamos seu
Cadastro de Interesse em Moradia e constatamos
que a Sra. não foi sorteada. Sugerimos que
mantenha seu cadastro atualizado para que
02/04/2014

luciana de souza

gostaria de saber se tem previsão para o sorteio

Programa Minha

possa participar de próximos sorteios, caso novos

do residencial takanos 3 em campinas

Casa Minha Vida

empreendimentos sejam aprovados. Quanto ao

14/04/2014

Takanos 3, não dispomos dessa informação. O
que sabemos é que o Residencial Takanos
possui 3 condomínios, porém é destinado para as
famílias que foram sorteadas em 21/09/2013.
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
03/04/2014

Anônimo

Gostaria de saber como fazer inscrição da 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.

03/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Recebi um boleto para pagamento que não está

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Por favor entre em contato com o presidente do

em meu nome, porem foi enviada ao meu
03/04/2014

RESPOSTA

endereço pelo presidente do bairro, dizendo que

Regularização

o débito é do meu terreno. Como faço para

Fundiária

verificar este débito e atualizar o nome que

bairro. Como o sr. enviou mensagem anônima e
sem dados sobre o bairro e o imóvel nós não

03/04/2014

temos como responder. Favor informar maiores
detalhes.

consta na cohab.

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 cadastrando no programa
03/04/2014

silvia regina de lima

minha casa minha vida, quais documentos
necessarios para me incluir no programa.

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

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

03/04/2014

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.
Tendo em vista que já assinou o contrato do
imóvel com a Caixa Econômica referente ao
Programa Minha Casa, Minha Vida, sugiro que

Eu gostaria de saber se te como eu colocar minha
03/04/2014

Alexander rodrigo borges
carnauba

amasia e minha entiada junto com a minha filha
como dependentes? Quando eu conquistei o
apartamento elas ja moravao comigo mais nao
sabia q podia colocar elas como dependentes

compareça na agência da Caixa Econômica
Programa Minha

localizada à Avenida Francisco Glicério, no andar

Casa Minha Vida

térro - setor de habitação, para obter as devidas
orientações quanto ao solicitado. Como os
imóveis são construídos com recursos do
Governo Federal, o contrato é assinado com a
Caixa e não com a COHAB.

11/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sua classificação foi de 7635. As chamadas
encerram-se no 5994, completando os cadastros
03/04/2014

CLEUSA MIRANDA

gostaria de saber se vai demorar pra sair a minha

SAMPAIO

casa ou apartamento

reservas disponíveis. Seu cadastro continuará em
Outros

nosso banco de dados para os próximos sorteios.
Qualquer alteração que houver, por favor,
comparecer à COHAB com todos os documentos,
para atualização.

03/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em 2006 adquiri do Sr. Esrael Peixoto da Silva, o
imóvel acima citado e localizado na da quadra "R"
- Rua Nelson Verdade nº 371 do Residencial São
Luiz, nesta cidade. Ele adquiriu o lote pela
COHAB Campinas. Trata-se de um bairro não
regularizado pela Prefeitura. O Sr. Esrael
encontra-se em local incerto e não sabido. Não
tenho nenhum documento da transação de
compra e venda do imóvel,mas quitei todas as
prestações, inclusive 18 delas atrasadas e tenho
03/04/2014

Terezinha Moreira de
Oliveira

os recibos. Hoje tenho a necessidade em
regularizar a documentação do imóvel, para

Cópia de contrato

--

minha segurança. Fui orientada pela Prefeitura
que deveria requerer através do Poder Judiciário
e foi nomeado pela Defensoria Pública, o
advogado Waldemar Frâncica, para ajuizar a
ação. Porém tem necessidade de juntar a cópia
do contrato e declaração de quitação. Sou viúva,
aposentada, moro sozinha e tenho 76 anos de
idade. Solicito a sua compreensão no
atendimento solicitado. O endereço eletrônico
refere-se ao advogado. Att. Terezinha Moreira de
Oliveira.
Ola gostaria de compra uma casa com vocês no

03/04/2014

maurício bertoso soate

residencial eldora ou1 ou2 tenho 16mil de fundo
de garantia e gostaria de dar de entrada aguardo
resposta de voces

Outros

nformamos que a Cohab/Campinas não possui
nenhum empreendimento com o nome Eldora.

11/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
Gostaria de saber como faço a inscrição da
03/04/2014

alzirene da silva galdino

minha casa minha vida obrigado aguardo
resposta

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

03/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
03/04/2014

ANA CARLA DE JESUS

Olá Boa Tarde , Gostaria de saber como fazer

COSTA

cadastro na A Cohab ?

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

03/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As famílias indicadas ao Condomínio 12 ainda

03/04/2014

Anônimo

Boa tarde eu fui contemplada mais so o que sei

estão em processo de análise pela Caixa

ate agora e o condominio 12 quando vai ser a

Econômica Federal. Assim que a COHAB/CP

entrega das chaves e assinas os docomento na
caixa economica e qual escola as pessoas tem
que ir por favor estou esperando a resposta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

receber a relação das famílias aprovadas, as
mesmas serão convocadas pela COHAB/CP para
participar das próximas atividades. Para outras
informações ligar (19) 31199607.

11/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É possível desde que atenda os requisitos
informados abaixo. REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Gostaria de saber, se é possível realizar o
03/04/2014

David Fabio da Silva

cadastro para plano habitacional em Campinas,
ou alguma data possível.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

03/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere
03/04/2014

Anônimo

quanto custa para retirar a minuta

Minuta de Escritura

O valor da minuta é de R$ 112,00 .

04/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para respondermos a presente solcitação,
boa noite gostaria de saber se quando pegamos o
03/04/2014

Anônimo

apartamento da coab da geladeira OU E A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

necessitamos de mais informações, como nome
Programa Minha

completo ou CPF. Além disso, necessitamos

Casa Minha Vida

saber qual é a dúvida ou esclarecimento
solicitado, tendo em vista que não consta na
descrição acima.

11/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O único programa habitacional em andamento em
Campinas é o Minha Casa, Minha Vida e a forma
de atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que

Olá.. fiz a atualização do meu cadastro, e preciso

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

muito de uma resposta positiva. Moro eu (30

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

anos) e meu filho (11 anos) de aluguel, o meu

o sorteio para hierarquização do atendimento das

contrato de locação é de 2010 e hoje o valor é

famílias é uma exigência do próprio programa,

R$450,00 e mais água e luz que está com media

conforme previsto na referida portaria e não um

de valores R$150,00. Quero salientar a

procedimento definido pela COHAB/CP. Dessa

necessidade que me encontro, pois consegui uma
bolsa na faculdade, e minha situação ficou bem
05/04/2014

Rute Aparecida Pacheco

apertada, porque tenho que arcar com o
transporte e alimentação. Eu trabalho na IMA, foi
uma bênção que Deus me deu, assumi o cargo
de atendente do PROCON em DEZ/2013. Agora
venho humildemente, conquistar o direito a minha
casa própria, o condomínio ABAETÉ é um sonho
pra mim, acompanho e admiro, o trabalho que
vem sendo realizado. Sei que este condomínio
seria a cara, pra mim e pro meu filhão. Obrigada..

forma, as famílias atendidas no Empreednimetno
Programa Minha

Abaeté são as famílias que participaram do

Casa Minha Vida

sorteio realizado em 22/09/2012 e foram

14/04/2014

sorteadas. Como a Sra. realizou o cadastro
apenas em 18/12/2013, seu grupo familiar não
participou dos sorteios realizados em 22/09/2012
e 21/09/2013. Caso tenha havido alteração da
renda familiar ou de qualquer outro dado, sugiro
que a família compareça à sede da COHAB/CP,
situada à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 –
Parque Itália (das 8h às 15h) para que possa
atualizar o cadastro e participar de próximos
sorteios, caso se enquadrem nos critérios do

Programa e novos empreendimentos sejam aprov

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso sua dúvida seja atualização ou Cadastro do
Programa Minha Casa Minha Vida, segue
orientações abaixo: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
05/04/2014

Anônimo

Ola Bom Dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

07/04/2014

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme contato telefonico nesta data através

05/04/2014

iago fi

Boa noite, ja fiz o pagamento do mês anterior

do numero 98891-3292, ficou esclarecida sua

10/03 e agora no mês 04 veio de novo a do mês

duvida referente ao pagamento do mes 03/14,

03 que já foi paga, há algum e-mail para envio do
comprovante ?

Outros

que já temos baixa do mesmo, sendo somente
uma entrega atrasada dos correios devido a
greve.

08/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do sorteio é necessário cadastrarse pessoalmente. Abaixo segue orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Do que preciso para concorrer a um apartamento
06/04/2014

Anônimo

ou casa que a cohab sorteia entre os moradores
de campinas?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

07/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Precisamos saber se o imóvel acima referido,
Toda informação referente ao bairro Vila Vitória

possui regularização fundiária, e se é possível
06/04/2014 Geraldo Ribeiro de Oliveira obter autorização COHAB para venda do mesmo.

Termo de Quitação

do temo de quitação.
Bom dia. Quero fazer a inscrição para a COHAB,
Marcos Antonio Thomaz

e quero saber se posso enviar por e-mail a
documentação. Obrigado

11/04/2014

A transferência é realizada pela mesma.

Por favor, informe-nos sobre o prazo de obtenção

07/04/2014

deve ser obtida com a Associação de Moradores.

CADMUT

As inscrições são para moradores ou
trabalhadores de Campinas.

07/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso sua dúvida seja atualização ou Cadastro do
Programa Minha Casa Minha Vida, segue
orientações abaixo: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
07/04/2014

Anônimo

Oi bom dia

Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

07/04/2014

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida é necessário comparecer pessoalmente na
Cohab Campinas. Abaixo segue orientações
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Gostaria de conquista uma casa para garantir
07/04/2014

Ronaldo Sousa da Silva

algo para Minha família pois ñ tenho condições

Programa Minha

pois sou aposentado por invalidez acidente de

Casa Minha Vida

trabalho. Desde já agradeço muito obrigado

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

07/04/2014

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para inscrever-se é necessário comparecer a
Cohab Campinas. Abaixo segue orientações.
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
07/04/2014 BRUNO CESÁRIO PRADO

SOLICITO INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO

Programa Minha

CADASTRO PARA SORTEIO DE MORADIA

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

07/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Oee gostaria muito de realizar um sonho que é da
casa própria gostaria de garantir algo para minha
família pois meu esposo sofreu um acidente ficou
com várias sequelas e aposentado Por invalidez
07/04/2014

Samara da Costa Sousa

acidente de trabalho e perante ele é meu
dependente tenho a curadela definitiva do meu
esposo. Desde já muito obrigado! E eu creio na
minha Vitória e da minha família. Amém...Deus
abençoe vcs.

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida é necessário cadastrar-se. Abaixo segue
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
07/04/2014
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É necessário comparecer pessoalmente à Cohab
Campinas Segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Bom dia, gostaria de saber, quais os documentos
07/04/2014

Tatiane Teresa Magro

necessários para fazer o cadastro, tem que ser

Programa Minha

pessoalmente? Qual o local? Atenciosamente,

Casa Minha Vida

Tatiane Magro

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

07/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que a Sra. realizou o cadastro de
interesse em moradia em 11/04/2012 e não o
atualizou após esta data. Além disso

Bom dia gostaria de saber se já acabaram
07/04/2014

elizandra gomes correa

pessoas em área de risco e se já tem novo

Programa Minha

projeto para sortear para cadastrados no

Casa Minha Vida

programa minha casa minha vida.

aproveitamos para informar que a Sra. não está
cadastrada como moradora de área de risco. Por

14/04/2014

último, informamos que não há previsão de
próximos sorteios, porém, é importante manter
seu cadastro sempre atualizado, para que possa
participar de próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.

Este Imovel, não veio ainda a Minuta para a
escritura na prefeitura de Americana, ele pedirão

07/04/2014

Antonio FRancisco Ferreira
Junior

para ver como esta o andamento desta minuta

Objetivando atender o solicitado, estamos

pois não a recebi até o momento conforme

atualizando os dados referentes à situação

acordo do Prefeito de Americana o Sr. Diego

financeira e documental do contrato em

Denadai, e conforme acordo com a Cohab e a

referência. Assim, após a finalização desses

Americana, estou prescisando da Minuta para o
andamenta da escritura, favor providenciar e

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
Minuta de Escritura

entraremos em contato com o Senhor através do

darme resposta qaunto a esta minuta. pois já fui a

telefone informado na solicitação. Em caso de

Prefeitura e me avisaram que sem esta minuta

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através

nao tem como fazer a escritura, no cartorio da

dos telefones: (19) 3119-9590, 3119-9591 ou

prefeitura de Americana.... Favor enviar a

3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir -

resposta neste email. edmilson.fco@ig.com.br ou

Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

edmilsonfferreira@bol.com.br, agradesço desde
já sua nobre atenção.

09/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

07/04/2014

Anônimo

ola

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Sem assunto.

DATA
RESPOSTA
07/04/2014

Verificamos que a Sra. já foi aprovada na análise
da Caixa Econômica Federal para o
Empreednimento Abaeté. Datas das próximas
atividades ainda não foram agendadas, portanto
07/04/2014

PATRICIA BETTI

Boa tarde quero saber qual a previsão de entrega

Programa Minha

do bloco 10 do condomínio Abaete Att

Casa Minha Vida

deverá aguardar a COHAB/CP contatá-la com as
próximas informações. Aproveitamos para
informar que o Empreednimetno Abaeté possui
1888 unidades, ou seja, 12 condomínios e as
entregas serão realizadas gradativamente,a
medida que os mesmos ficam concluídos e
regularizados.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER SOBRE
07/04/2014

Alan dos Santos Oliveira

INFORMAÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

07/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar da Programa Minha Casa Minha
Vida precisa comparecer à Cohab. Abaixo segue
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
07/04/2014

Fabiane Freitas silva

Gostaria de realizar o sonho da casa própria.

Programa Minha

Obrigado

Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,

07/04/2014

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para o Cadastro do
Programa Minha Casa Minha Vida. REALIZAÇÃO
E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem
realizar cadastro todos os interessados maiores
de 18 anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
07/04/2014 Maria Paula Galvão Pereira

Meu maior desejo e do meus filhos é a nossa

Programa Minha

casa própria.

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

08/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere
Boa tarde, faltam 3 meses para eu quitar meu
07/04/2014

Anônimo

imóvel e gostaria de saber como devo fazer para
acertar a documentação?

Outros

Para orientar-lo necessitamos de alguns dados:
número do contrato, Nome completo, Bairro.

08/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Todas as famílias sorteadas e indicadas ao
Empreednimetno Sirius Condomínios A1, B4, A3
esclarecimento dos últimos apartamentos do
07/04/2014

Anônimo

Sirius campinas...que ainda não foram montadas
as pastas, com o prazo já estourado.

e B2 já tiveram suas respectivas pastas
Programa Minha

montadas e inclusive analisadas pela Caixa

Casa Minha Vida

Econômica Federal. Nesse momento, as famílias

14/04/2014

que montaram as pastas e foram aprovadas,
aguardam a conclusão do processo de
regularização do Empreendimento.
A análise de sua documentação que foi

07/04/2014

marcio roberto de azevedo
prado

Em dezembbro ultimo fiz a montagem de pasta e
ainda nao recebi uma resposta . Oque pode ter
havido ?

encaminhada à Caixa Econômica Federal ainda
Programa Minha

não foi concluída. Assim que a COHAB/CP

Casa Minha Vida

receber a relação final das famílias habilitadas
entraremos em contato. Nesse momento, terá
que aguardar.

VENHO PEDIR PARA FAZER A LIMPEZA DE
UM TERRENO QUE FICA EM FRENTE A MINHA
07/04/2014

Marcela Roberta das Dores

CASA E QUE PERTENCE A COHAB ESSE

Gomes

TERRENO TEM MUITO ENTULHO MATO FOCO
DE MOSQUITO DA DENGUE, ARANHAS E
RATOS

Outros

--

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que de fato Sr. possui cadastro
desde 2001 e a última atualização se deu em
2009, portanto é necessário a atualização dos
dados cadastrais. Consulte o site da Cohab

tenho cadastro desde de 2001 nunca fui sorteado

(www.cohabcp.com.br) para conhecer os

porque? porque tem gente com varíos imoveis na
07/04/2014 Anderson Batista de Souza

cohab eu nenhum só quero um cantinho pra
morar com minha família ate nisso é difícil da

documentos ncessários. Quanto aos vários
Outros

imóveis mencionados não há possibilidade no

14/04/2014

mesmo nome, desde que registrado ou

prefeitura Gostaria de uma resposta concreta por

financiado. Sugerimos a atualização de seus

favor tudo pro pobre é dificil

dados para participação do próximo sorteio,desde
que dentro dos critérios do Programa Minha Casa
Minha Vida ou ainda, de outros programas
oferecidos pela Cohab.

Olá! Gostaria de saber se vocês da Cohab já têm
07/04/2014

Vanessa dos Santos

uma data prevista para o sorteio do cadastro

Programa Minha

deste ano de 2014? Estarei aguardando a

Casa Minha Vida

Não temos ainda a previsão do sorteio.

09/04/2014

resposta. Grata.
Em resposta a sua solicitação temos a informar

08/04/2014

Anônimo

por favor nos de uma resposta quando é que nos

que os Condomínios do empreendimento Sirius

os beneficiarios do recidencial sirius efetuara a

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

mudança,,,,,,, por favor eu to sempre ligando e a

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

rsposta e sempre a mesma que tao esperando a

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

prefeitura liberar enquanto isso ate o pessoal do

a equipe do Trabalho Técnico Social da Cohab

abaete ja tao assinando contrato e a jente nada

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

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
08/04/2014

jefferson de oliveira ricci

Quais os documentos necessários para fazer o

Programa Minha

cadastro e quais restrições ?

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
ppreciso de uma resposta quando e que os
08/04/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

sorteados do rescidencial sirius irao mudar ,ou

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

sera que estao esperando o povo invadir pra nos

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

dizer o porque de tanta demora?

a equipe do Trabalho Técnico Social da Cohab
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto às datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Não há
término do cadastro, porém há momentos em que
é suspenso para organização do sorteio. Abaixo
segue orientações. REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
08/04/2014

Laís Somera de Araujo

Bom dia, Gostaria de saber se já estão fazendo

Programa Minha

os cadastros, e ate quando vai ?

Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

09/04/2014

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

entre outras formas de comprovação. Documento

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
contatamos que a Sra. realizou o cadastro de
interesse em moradia em 02/07/2009 e não o
atualizou após esta data. Participou dos sorteios
do Programa Minha Casa Minha Vida realizados
em 22/09/2012 e 21/09/2013, porém não foi
sorteada. O único Programa Habitacional em
andamento em Campinas é o Minha Casa Minha
Vida e a forma de atendimento das famílias é
Preciso saber se vai haver algum sorteio de

08/04/2014

Maria Aparecida de Souza

determinada pela portaria nº 610, de 26 de

casas ou apartamentos. Estou precisando muito

dezembro de 2011, que dispõe sobre os

da minha casa própria, moro num depósito de

parâmetros de priorização e o processo de

fabrica de gesso e o pó que tem nesse lugar está
sendo desumano. Por favor existe alguma

Programa Minha
Casa Minha Vida

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é

possibilidade de eu ainda ter minha casa própria,

uma exigência do próprio programa, conforme

sonho de tanto brasileiro. Aguardo retorno. Grata

previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP. Caso
tenha havido alteração da renda familiar ou de
qualquer outro dado, sugiro que compareça à
sede da COHAB/CP, situada à Avenida Prefeito
Faria Lima, 10 – Parque Itália (das 8h às 15h)
para que possa atualizar o cadastro e participar
de próximos sorteios, caso se enquadrem nos
critérios do Programa e novos empreendimentos
sejam aprovados.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, sou advogado e fui contratado para
fazer um inventário extrajudicial, e analisando a
documentação verifiquei a existência de um
imóvel adquirido de vocês, e do qual possui o
termo de quitação. Nesta situação qual é o
08/04/2014

Salvador Arizza Manjon

procedimento adotado pela COHAB para a
transferência, sendo que o contratante faleceu no

O imóvel é da Cidade de Campinas? Caso seja,
Outros

informe-nos o número do contrato, proprietário e

09/04/2014

o bairro que consta.

final 1992 e deixou esposa e filhos. Possui algum
cartório onde é feito todo o procedimento de
transferência, para que ali também possa efetuar
o inventário, concentrando todo o trâmite num
único cartório. No aguardo. Att. Salvador

Consultamos o seu Cadastro de Interesse em
Moradia e constatamos que a Sra. participou dos
sorteios para seleção e hierarquização das
Através do meu CPF 099.723.518-74 tem como
saber em que lugar da fila para sorteio que
08/04/2014

Maria Aparecida de Souza

estou? Posso fazer alguma coisa para acelerar o
processo de aquisição da minha tão sonhada
casa própria? Aguardo retorno

famílias a serem atendidas através do Programa
Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Casa, Minha Vida, porém não foi sorteada.
Como o único programa habitacional em
andamento em Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida, sugerimos que mantenha o cadastro
sempre atualizado, para que possa participar de
próximos sorteios, caso novos empreendimentos
sejam aprovados.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os meses em atraso são 12/2013 vencida em
12/12/13, no valor atual de R$ 61,26 e 02/2014
vencida em 15/02/14 no valor atual de R$ 60,01,
referente ao seu contrato numero 2260140.
Essas prestações podem ser emitidas para o dia

ESTOU COM ATRASO NOS PAGAMENTO . E
08/04/2014

ELI DA SILVA DE LIMA

GOSTARIA DE SABER RERERENTE A QUAIS

ALBUQUERQUE

DATAS DE VENCIMENTO SÃO AS PARCELAS
EM ATRASO. TERIA COMO ME PASSA?

do pagamento em nosso site
Outros

www.cohabcp.com.br, clicando em Serviços e
após Serviços ao adquirente, ou se preferir,
podemos enviar segunda via, que pode ser obtida
através dos telefones 3119-9577 ou 3119-9580,
pois deverá ser informado ao atendente a data
que será pago, para que o boleto não chegue
vencido para o adquirente.

10/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
08/04/2014

lorraine oliveira gonçalves

gostaria de saber como fazer a inscrição da

Programa Minha

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que o seu cadastro de interesse em
moradia foi realizado em 14/05/2009, sem
atualizações após esta data. Participou dos
sorteios do Programa Minha Casa Minha Vida
realizados em 22/09/2012 e 21/09/2013, porém
não foi sorteado. O único programa habitacinal
em andamento em Campinas é o Minha Casa,
Minha Vida e a forma de atendimento das famílias
é determinada pela portaria nº 610, de 26 de
dezembro de 2011, que dispõe sobre os

Boa tarde. des de 2009 fiz a inscrição, moro de
08/04/2014

FABIANO CAETANO DOS

aluguel 08 anos eu minha esposa e duas

Programa Minha

SANTOS

crianças, e gostaria muito de saber como esta o

Casa Minha Vida

processo de inscrição, obrigado

parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

14/04/2014

hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado e sim o tempo de
moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção. Caso tenha
havido alteração da renda familiar ou de qualquer
outro dado, sugiro que a família compareça à

sede da COHAB/CP, situada à Avenida Prefeito F

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

preciso do meu termo de quitaçao pois ja vendi o
meu imovel e tenho que fazer uma sessao no
08/04/2014

Adriana martins de souza

cartorio no nome do novo proprietario pra que ele

Conforme contato telefônico na data de hoje, já
Termo de Quitação

possa fazer a escritura no nome dele e o cartorio

orientamos que esta sendo verificado a pasta do

10/04/2014

imóvel, para após providências.

precisa do termo de quitaçao.

08/04/2014

patricia betti

Boa tarde quero saber qual a previsão de entrega

Programa Minha

do bloco 10 do condomínio Abaete Att

Casa Minha Vida

As informações já foram passadas através da
solicitação 2014-000686, respondida na presente
data.

14/04/2014

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
08/04/2014

Anônimo

como efetuar o cadastro para o programa minha
casa minha vida - cohab?

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
Outros

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

09/04/2014

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); • Carteira de Trabalho atualizada (d

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius

boa noite por favor me de uma resposta do
porque que os ultimos beneficiarios do recidencial
08/04/2014

Anônimo

sirius nem se quer assinaram o contrato quero
saber o porque de tanta demora ja q os
apartamentos estao prontos

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das
Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim
a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto às
datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Olá,eu queria saber como faço pra me inscrever
09/04/2014

Jonathan Henrique da Silva
ribeiro

no programa,pois minha renda é inferior a R$
1.600,00,e agora estou necessitando muito de
uma moradia,pois estou prestes a não ter onde
morar!

Atualização É necessária quando há alteração de
Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

09/04/2014

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber se estão fazendo

Atualização É necessária quando há alteração de

inscrições para a campanha minha casa minha

endereço, telefone, número de dependentes e

vida ou cadastro de interesse e gostaria de saber

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

quais documentos devo levar ate vcs para efetuar

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

a inscrição caso esteja fazendo-a. grata

formas: TRABALHO - comprovação através da

09/04/2014

carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Cadastro de Interesse em Moradia realizado
pela COHAB não interfere no Programa Bolsa
09/04/2014

Anônimo

o cadastro feito na coab interfere em alguma
coisa o bolsa familia?

Outros

Família, porém quando a família é sorteada e
monta a pasta para o Programa Minha Casa,
Minha Vida, é realizado o CADÚNICO, que é o
mesmo cadastro do referido programa.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atualmente o único programa habitacional em
andamento no município de Campinas é o Minha
Casa, Minha Vida e a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 610, de 26
de dezembro de 2011, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria e não um

tenho cadastro desde 2011 e ate agora nunca foi
sorteada ainda tenho a oportunidade de esta
09/04/2014

Anônimo

participando ou posso desistir, pq tem amigos
meus q fizeram cadastro pouco tempo e já foram
sorteados.....

procedimento definido pela COHAB/CP. É
Programa Minha

importante destacar que conforme os critérios do

Casa Minha Vida

Programa, o tempo de cadastro da família no

14/04/2014

município não é considerado e sim o tempo de
moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção. Caso tenha
havido alteração da renda familiar ou de qualquer
outro dado em seu cadastro, sugiro que
compareça à sede da COHAB/CP, situada à
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália
(das 8h às 15h) para que possa atualizar o
cadastro e participar de próximos sorteios, caso
se enquadrem nos critérios do Programa e novos
empreendimentos sejam aprovados.

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente deverá providenciar o inventário
do imóvel e após solicitar a minuta de escritura,
conforme orientação de documentos abaixo. Com
essa minuta, irá a um cartório de notas e lavrar
escritura em nome da viuva e herdeiros. Poderá
procurar os cartórios de notas de Campinas ou de
Paulinia. **** DESTINATÁRIO: AUGUSTO
FELIZATTI Nº. CONTRATO: 290042 Prezado

Bom dia, conforme atendimento anterior de nº

Senhor A partir desta data V.S, assim que desejar

000701/2014, em resposta a solicitação do

poderá solicitar a MINUTA de Escritura de

atendente Fábio Marques dos Reis, segue as

Compra e Venda na sede da COHAB/CP,

informações requeridas: Tesouraria (Contrato)
09/04/2014

Salvador Arizza Manjon

29.042 Proprietário: Augusto Felizatti Endereço:

Outros

Rua Goias nº 145 Loteamento: Núcleo

localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª

10/04/2014

feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,

Habitacional José Paulino Nogueira Bairro: Vila

e a CÓPIA dos seguintes documentos: • Contrato

José Paulino Nogueira Cidade: Paulínia No

do Imóvel • Certidão de Casamento ou

aguardo. Atenciosamente Salvador

Nascimento, se solteiro, e óbito do cônjuge, se
viúvo • Carteira de Identidade do casal • CPF –
Cadastro de pessoa física do casal • Imposto
ATUAL - xerox da folha onde consta - nome, rua,
número, quadra e lote • Certidão Negativa de
Débito do Imposto Predial ORIGINAL(Solicitar na
Prefeitura Municipal ) • Certidão/Matricula do

Imóvel ( Providenciar no 4º CARTÓRIO DE REGI
09/04/2014

Jose Valdir Barbosa

Olá Gostaria de saber como faço pra pagar a
tacha e fazer escritura do meu imovel?

Outros

A Cohab Campinas não atende imóveis do
município de Piracicaba.

09/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Gostaria de saber se tem uma previsão
de quando sera retomadas as reuniões ou de
quando sera feita a entrega dos apartamentos do

Em resposta a sua solicitação temos a informar

bloco A -2. Já participei de três reuniões e fiz a

que os Condomínios do empreendimento Sirius

primeira vistoria no apartamento,e na ultima
reunião em 21/08/2013 foi dito que era só
09/04/2014

Patricia Dias Ferrarez

aguardar a ultima vistoria do apartamento e a
assinatura do contrato e que a entrega estava
prevista para o mês de novembro,mas ate hoje
ninguém entrou em contato e surgiu um
comentário dos moradores do bloco vizinho de
que esta obra esta embargada e não tem
previsão de entrega.

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das
Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim
a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto às
datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Boa tarde! Meu nome é Sueli, tenho 33 anos, fui

Atualização É necessária quando há alteração de

casada por 6 anos e 6 meses, me separei à 6
09/04/2014

Sueli Aparecida da Rocha

anos e tenho uma filha de sete anos de idade que

Programa Minha

mora comigo. Moro dentro da casa da minha

Casa Minha Vida

mãe, e necessito muito de uma casa. Estava
desempregada e estou trabalhando a 3 meses.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Eu,Cícero Neto Filho, como todos

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Brasileiro,gostaria de ter minha casa própria,pois

Atualização É necessária quando há alteração de

é muito defício pagar aluguel para os outros, e
09/04/2014

Cícero Neto Filho

mesmo assim em um barraco,acho que o que

Programa Minha

pago de aluguel da para pagar as prestações da

Casa Minha Vida

minha casa própria,desde já agradeço a todos
colaboradores do programa minha casa minha
vida.Att.:Cícero Neto Filho.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida é necessário cadastras-se. Abaixo segue
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
09/04/2014

Anônimo

como faço para participar do programa da cohab
?

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Outros

necessária quando há alteração de endereço,

10/04/2014

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Gostaria de fazer minha inscrição somos somente

Atualização É necessária quando há alteração de

eu e duas filhas , uma especial de vinte anos ,
10/04/2014

Isis Orion Mangabeira da

portadora de toxoplasmose congênita, sendo

Programa Minha

Silva

totalmente dependente.. não sei se esse é o

Casa Minha Vida

espaço certo , mas se não for me mande por
email por favor.. obrigada .

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das
10/04/2014

CRISTIANE APARECIDA

Gostaria de saber sobre o Residencial Sirius se

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

DESOUZA

tem alguma Reuniao marcada,obrigada

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim
a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto às
datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola bom dia gostaria de saber se algum orgao
publico como a cohab vai tomar alguma atitude a
respeito das familia que estao alojada na areia de
risco do florençe II QUE CONVIVEM COM OS
ANIMAIS QUE CONDUZ DOENÇAS COMO
RATOS QUE INVADE SUAS CASA E OS LIXO
QUE ALGUNS MORADORES JOGA NA LINHA
DO TREM A DESCALSA E ENORME

Tendo em vista que a COHAB/CP não atua em

PRINCIPALMENTE PARA QUEM TEM
CRIANÇAS NAO TEM NEM ALMENOS ONDE
10/04/2014

Helena da costa oliveira

BRINCAR PORQUE A SUGEIRA E GRANDE
FORA OS FOCO DE DENGUE QUE TA NO

áreas de risco, sugiro que tal solicitação seja
Programa Minha

realizada através do 156 da Prefeitura Municipal

Casa Minha Vida

de Campinas ou na própria Secretaria de

14/04/2014

Habitação localizada à Rua São Carlos, 677 – Pq.

BAIRRO CONTAGIANO PESSOA O ORGON A

Itália – CEP 13035-420 Telefone: (19) 3119-9501

ACELERAÇAO DAS MORADIA DESSA
PESSOAS MORA NA AREIA E ISSO E CRUEL
PARA NOS E DIFICIL VCS TEM QUE DAR UMA
SOLUCOES PARA NOS COM URGENCIA
ANTES QUE ALGUMA CRIANÇA MORAR COM
DENGUE OU LEPTOSPIROSE DE TANTO
RATO NA AREIA PESSO UMA SOLUÇAO PARA
NOS COM URGENCIA
quem possui casa em um núcleo
10/04/2014

Anônimo

residencial(antiga favela), pode financiar um outro
imóvel particular pela caixa econômica.

Outros

Para esta pergunta e necessário entrar em
contato com a Caixa Econômica Federal.

10/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde... Gostaria de saber porque esta
demorando a entrega do Empreendimento Siriús

10/04/2014

ERIKA

Em resposta a sua solicitação temos a informar

B3, pois no falaram que íamos mudar em

que os Condomínios do empreendimento Sirius

Novembro de 2013, e ate agora nada, sendo que

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

o Empreendimento Abaete nas Santos Dumont ja

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

esta sendo entregue, sendo que o Siriús estava

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

pronto primeiro que o Abaete. Acho uma falta de

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em

respeito por todos que falam uma data e não

contato assim que tivermos definição quanto às

cumpri. isto que fui sorteada em 2012. Fico no

datas das próximas atividades.

aguado de uma resposta.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para inscrição:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
10/04/2014

ariana correa silvestrini

qual sao osdocumento necessario para fazer a

Programa Minha

inscricao da cohab

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Segue orientação: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
Boa tarde? Gostaria de saber quais documentos
10/04/2014

Luana Adriele Saquetto

eu preciso pra atualizar meu cadastro da minha
casa minha vida..Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para inscrição:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

10/04/2014

Anônimo

Boa noite gostaria de saber o que e nescessario

Atualização É necessária quando há alteração de

para efetuar a inscricao no programa habitacional

endereço, telefone, número de dependentes e

da cohab quais documentacao, agradeco desde

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

ja a atencao segue abaixo meu contato

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

webedu@terra.com.br (19) 995373999

formas: TRABALHO - comprovação através da

11/04/2014

carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
10/04/2014

paloma regina zequinato

Gostaria de saber a partir que qual idade pode

Programa Minha

esta se inscrevendo na cohab?

Casa Minha Vida

Pode inscrever pessoas maiores de 18 anos

11/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
por favor quando e que vao ser entregue as
11/04/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

ultima s unidades do residencial sirius , por

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

gentileza nos de uma resposta o porque de tanta

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

demora!!!

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto às
datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Ola queria saber como faço para ter inscrição na
cohab e como faço qual são os documentos que
11/04/2014

Tatiane Roberta Furtuoso

precisa aonde eu vou para pegar a senha para
poder fazer a inscrição. Muito obrigado ficarei no
aguarde.

Atualização É necessária quando há alteração de
Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

11/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Empreendimento Abaeté encontra-se em
processo de regularização, portanto, as famílias

Boa tarde ! Tem previsão para entrega das
11/04/2014

Anônimo

chaves e mudança no condomínio 7 do Abaeté?

Outros

Obrigado(a)

12/04/2014

Anônimo

deverão aguardar e assim que concluída a
regularização serão contatadas pela COHAB/CP

14/04/2014

e na oportunidade receberão as orientações

Qdo vai ser o proximo sorteio pois já estou

necessárias.
Temos a informar que infelizmente não há

cadastrada desde 2001 e ate agora nd... vou

previsão para a realização de próximos sorteios,

envadir um terreno pra ver se assim eu consigo

Programa Minha

prém sugerimos que mantenha seu cadastro

mais rapido , ou melhor o tanto de dinheiro q

Casa Minha Vida

sempre atualizado, pois caso novos sorteios

gasto pagando aluguel dava pra ter comprado

sejam realizados, seu grupo familiar não seja

uma casa...

prejudicado.

14/04/2014

BOM DIA! GOSTARIA DE SABER SE O
NUCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO VAI SER

Relativo ao N.R. Monte Alto sugiro que seja

REGULARIZADO E SE OS MORADORES VAO
12/04/2014 EDINA RODRIGUES SILVA

TER A DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES, JÁ

Regularização

ESTA PASSANDO A REDE DE ESGOTO. SERÁ

Fundiária

QUE DEPOIS DESSE PROCESSO VAMOS TER
A DOCUMENTAÇÃO? DESDE JÁ MUITO
OBRIGADO.

consultada a Secretaria de Habitação - SEHAB
para esclarecimentos necessários, o que poderá
ser feito através do e-mail
(roberto.miyamoto@campinas.sp.gov.br).

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Comparecer a Cohab Campinas conforme
orientação abaixo: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
13/04/2014

Anônimo

Bom dia, Gostaria de saber se. Ta temo

Programa Minha

inscriçoes pra. Minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

14/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

13/04/2014

josiane bonazza

contrato, de uma financiamento de 1969, de uma

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Por gentileza, como podemos solicitar cópia de

nada. tenho que sair da minha casa até o mes
que vem e pra onde eu vou não tenho condições
de aluguar outra casa pois está muito caro o
aluguel. aguardo respostas

14/04/2014

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius

cohab, a ultima foi para assinarmos o contrato
com a sanasa e cpfl e já faz um mes e ate agora

do proprietário, Endereço completo, Motivo do
pedido.

gostaria de saber qual sera a proxima reuniao da

daiane fosaluza de sousa

DATA
RESPOSTA

Informe-nos: número do contrato, Nome completo
Cópia de contrato

casa em Itu\SP?

14/04/2014

RESPOSTA

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das
Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim
a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto às
datas das próximas atividades.

14/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça pessoalmente à Cohab Campinas.
Abaixo segue orientação do cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Bom dia! Gostaria de saber se estão abertas

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

inscrições para minha casa minha vida.. e
14/04/2014

Karina Brandão da silva

também gostaria de uma relação de documentos

Programa Minha

para se cadastrar..como se cadastrar e quem

Casa Minha Vida

pode se cadastrar.. Aguardo retorno
atenciosamente

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

14/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para inscrever-se é necessário ser maior de 18
anos. Abaixo segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Olá, gostaria de saber se todos podem se
14/04/2014

Larissa Cristina Cllaros

inscrever neste programa. E como me inscrevo,
obrigado, Larissa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

14/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Deverá comparecer pessoalmente a Cohab
Campinas e abaixo segue as orientações
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

14/04/2014

Carla Ramello Alonso

Bom dia, gostaria de informações sobre como

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

participar do Programa Minha casa, minha vida.

Atualização É necessária quando há alteração de

Onde faço o cadastro, quais os documentos
necessários e as regras de participação no
programa. Obrigada!

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e

15/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber quando vai sair o apto do
condominio Abaeté??pois, o meu condominio é o

14/04/2014

Anônimo

9 , disseram que iam entregar em janeiro depois

Em resposta a sua solicitação, temos a informar

falaram março, ja estamos em abril e nem

que o empreendimento Abaeté condomínio 9 ,

previsão tem, comprei móveis etc, e ta dificil as

Programa Minha

não temos as datas das próximas ações assim

lojas segurar sem ter data limite p entrega, tenho

Casa Minha Vida

que tivermos as respectivas datas entraremos em

várias coisas p resolver como por ex

contato para informar, local e horário para

transferencia de escola dos filhos , etc..queria

realização das mesmas.

pelo menos uma previsão, ja que ta tudo
terminado e só falta a reunião p eleger sindico

22/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
14/04/2014

Anônimo

Ola gostaria de saber ql documentos levo pra

Programa Minha

atualizar meu cadastro de inscrição no programa?

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

15/04/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde, Senhores(as). Hoje dia 14/04/2014

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar

houve uma reunião com a construtora Brookfield,
14/04/2014 Cleber Bittencourt da Silveira

RESPOSTA

eu não fui.Para mim seria amanhã dia

Programa Minha

15/04/2014. Vocês teriam o conteudo dessa

Casa Minha Vida

reunião para me enviar? Att. Cleber Bittencourt da

que deverá entrar em contato através do telefone
(19) 31199548/9546 com as Assistentes Sociais

17/04/2014

Shirlei ou Débora para fins de atualização e
agendamento de atendimento para orientações.

Silveira.

O primeiro passo, realmente é fazer a inscrição
no Cadastro de Interesse em Moradia - CIM. Para

Ola Boa Noite. Gostaria de Informações Sobre o

isto o Sr. deve acessar site da Cohab

Programa Minha Casa Minha Vida Estou Para
Casar e Gostaria de Ter Minha Propria Casa Pois
14/04/2014

Wesley de Oliveira Souza

ainda Moro com meus Pais. Gostaria de Saber
como Faço o Cadastro? Como que Acontece o
Sorteio? Gostaria de mais Informações. Aguardo
Respostas.

(cohabcp.com.br) para conhecer os documentos
Programa Minha

necessários entre outras informações de seu

Casa Minha Vida

interesse. Quanto ao sorteio, poderá acessar
também a portaria 610/2011 através do google
para melhor conhecer o Programa Minha Casa
Minha Vida, ou ainda por ocasião do cadastro
pessoalmente será melhor esclarecido.

16/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, informamos que
os dados a respeito do Protocolo nº 01260/2014 Transferência de imóvel de contrato inativo -,
somente podem ser prestados ao titular da
promessa de compra e venda, ou, ainda, a seu
representante legal, através de Procuração
15/04/2014

Fabiana Bueno de Aguiar

Transferência de Imovel de Contrato Inativo.

Scomparim

Protocolo: 01260/2014

específica para esse fim. Sendo assim,
Minuta de Escritura

solicitamos comparecer nesta Cohab-CP no
Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, no
horário das 08h às 16h ou através dos telefones:
(19) 3119-9591 ou 3119-9592, falar com Felipe
ou Wladimir. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália –
Campinas – São Paulo – CEP: 13036-900.

06/05/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição não pode ser efetuada via Internet.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

15/04/2014

ADRIANA

SOU PORTADORA DE DEFICIENCIA AUDITIVA

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

GOSTARIA DE ME INSCREVER EM UM

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

PROGRAMA HABITACIONAL COMO DEVO

Outros

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

PROCEDER POSSO FAZE-LO PELA

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

INTERNET? ADRIANA

A lista de documentos está no site:

16/04/2014

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Favor trazer laudo médico comprovando a
deficiência.
15/04/2014

Anônimo

gostaria de saber se vai ter sorteio neste ano

Outros

Ainda não temos previsão de data para o
próximo sorteio.
Ainda não temos previsão de data para o próximo

16/04/2014

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$
15/04/2014

Anônimo

gostaria de saber se vai ter sorteio neste ano
quando for responder responda no hotmail.com

Outros

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

16/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

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! meu nome é Elisangela, gostaria de
15/04/2014

Elisangela de Souza

obter informações do como fazer o cadastro na
cohab para moradia / habitação, quais os

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

requisitos. fico no aguardo de sua resposta.

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

16/04/2014

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

Moro de aluguel eu e minha esposa tenho 2 filhos
15/04/2014

anderson jose de souza

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

um de 3 anos e o outro de 5.Eu e minha esposa

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

tralhamos registrados e estamos em busca de

Casa Minha Vida

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

nossa casa propária.

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.

16/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde! Gostaria de atualizar meu cadastro é
15/04/2014

Silvana Aparecida dos
Santos Bonilha

possível por site ou e-mail. Hoje moro de favor no
terreno da minha sogra com duas filhas. E
gostaria muito de participar da seleção deste ano.

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

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

16/04/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

Aguardo retorno. Grata, Silvana Santos

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

15/04/2014

danieli agnelli de araujo

fiz minha inscricao na cohab posso fazer na

Programa Minha

A inscrição da COHAB CAMPINAS é a mesma do

medeiros

minha casa minhavida

Casa Minha Vida

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

16/04/2014

Bom dia! Gostaria se possível, informações sobre
o imóvel cito a rua Angelo Arrivabene,nº 85 bloco
B Apto 21 - Condomínio São Luis CEP:13054211 na cidade de Campinas; pois,
sendo filha do Sr Benedito Duarte de Oliveira, o
16/04/2014

Elisete das Graças Duarte
de Oliveira

qual veio a falecer no ultimo dia 23/03/2014, fui
designada como inventariante e fui informada que
esse imóvel pode estar sendo penhorado! A
pessoa que reside no local se nega a dar
informações e por esse motivo venho até vocês
pedir algum detalhe que possa me esclarecer.
Agradeço antecipadamente pela atenção. Muito
Obrigada! Elisete Duarte.

Outros

Vamos pesquisar em nosso arquivo e entraremos
em contato via e-mail, ou via fone.

17/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

,Temos a informar que atualmente a COHAB/CP
está atuando no Programa Minha Casa, Minha
Vida (faixa de renda 1), apenas com famílias que
possuem renda familiar mensal no valor de até

Boa tarde, estou quase aprovando um projeto na

R$ 1600,00. O processo de seleção para

prefeitura, e perguntaram se é minha casa minha

atendimento ocorre através de sorteio do

vida , a principio ele não é , mesmo ele não sendo

Cadastro de Interesse em Moradia na COHAB.

eu tenho que pagar uma contra partida. Poderia
me explicar como proceder qual melhor caminho
16/04/2014

Renan Somenzari Casarin

eu tomar? Se ele for minha casa minha vida E se
ele não For minha casa minha vida. Pois la na
prefeitura ninguem conseguiu me explicar os
procedimentos. Ja esta quase aprovado e
liberado o alvara... E um conjunto de predio que
não faz parte de uma renda de 3 a 5 salarios

Através de seu CPF verificamos que o Sr. não
Programa Minha

possui cadastro na COHAB, portanto o imóvel

Casa Minha Vida

que está adquirindo não é através da COHAB/CP.
Dessa forma, seu questionamento deverá ser
direcionado a Contrutora ou órgão responsável
pela sua aquisição. Por último, aproveitamos para
esclarecer que há outras faixas de renda do
Programa Minha Casa, Minha Vida, porém não é
objeto de atuação da COHAB. São financimentos
realizados através da parceria entre construtoras
e Caixa Econômica.

22/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
Bom dia, Gostaria de saber o que preciso para
16/04/2014

Julio Cesar Peixoto

efetuar o cadastro para conseguir uma moradia

de casamento com averbação da separação
CADMUT

na cohab.

judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e

17/04/2014

Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

16/04/2014 mauro reliquias dos santos

m

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sem assunto.

17/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

PARA MELHOR ATENDE-LA SOLICITO MAIS
17/04/2014

Anônimo

Ola gostaria de saber se e possivel financiar uma
casa que tem fiananciamento ja em andamento.

DETALES EX. SE O IMOVEL E DA COHAB, SE
Termo de Quitação

VOÇE ESTA COMPRANDO OU SE POSSIVEL

22/04/2014

QUE VOCE VENHA A COHAB PARA NAO DAR
LHE INFORMAÇAO ERRADA.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão

Bom dia gostaria se saber como faço para
17/04/2014

cristiane de oliveira

adquirir um imóvel pois pago aluguel morro com

Programa Minha

duas crianças pequenas estou precisando de um

Casa Minha Vida

imóvel próprio como faço?

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

17/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

17/04/2014

lourdes da silva pereira

eu quero saber quando vai ter outro sorteio?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha

Nao tem previsao....mas pode estar

Casa Minha Vida

acompanhando pelo site...www.cohabcp.com.br

DATA
RESPOSTA
22/04/2014

Na Cohab, Rua: prefeito faria lima n 10 pq. italia,
horario segunda a sexta 08:00 as 15:00hrs....e
nao faz online... DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento

Boa tarde, Gostaria de saber, onde posso fazer a
17/04/2014

Elizabethe Cristina dos

inscrição para as casas da cohab, quais os

Programa Minha

Santos Ribeiro

horários, e se não fazem inscrições online. Grata

Casa Minha Vida

!

(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

22/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

17/04/2014

Anônimo

quando e que vai ter outro sortreio

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Não tem previsao....mas pode estar
acompanhando pelo site...www.cohabcp.com.br

DATA
RESPOSTA
22/04/2014

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
19/04/2014 Wellington Roberto Stancato

Desejo realizar o sonho da casa própria.

Programa Minha
Casa Minha Vida

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e

22/04/2014

Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

Solicito declaração anual para declaração ao
21/04/2014

Anônimo

imposto de renda, ref. ao Contrato nº 109109-3,
em nome de João Carlos Valente, CPF
120.277.808-90. Obrigado.

Outros

Tem que vir pessoalmente ate a Cohab...com
documento pessoal.

22/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
22/04/2014

Moises Marques Oliveira

Eu Sou INQUILINO Gostaria de fazer a incriçao
da cohab.

Programa Minha
Casa Minha Vida

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

22/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
Gostaria de saber sobre o residencial sirius,

que os Condomínios do empreendimento Sirius

estamos esperando desde o ano passado a
22/04/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

entrega dos apartamentos e ate agora nada.

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Nossos filhos já estão estudando na escola do

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

Cosmos e morando em outro bairro, e vocês da

a equipe do Trabalho Técnico Social da COHAB

cohab não dão nenhuma previsão de entrega.

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

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim está... mas tem que esta vindo atualizar....
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de

gostaria de saber se o meu cadastro feito no mes

nascimento (se solteiro); Certidão de casamento

10 de 2009 ainda se encontra ativo, pois nesses
22/04/2014

geralda pereira ananias dos
santos

quase 5 anos não recebi nenhum contato, meu
endereço para correspondencia é na av. cid
guimarães leme534 jd fernanda, pq no meu

(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
Programa Minha

de casamento com averbação da separação

Casa Minha Vida

judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e

23/04/2014

Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO -

endereço cadastrado não vem correspondencia,

comprovação através da carteira profissional,

gostaria de uma resposta, desde já obrigado.

sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.
BOM DIA PARA RESPONDERMOS DE FORMA

22/04/2014

Anônimo

Tenho um terreno no meio nome pela cohab
posso fazer um financiamento pela caixa

CORRETA SOLICITAMOS O N: DO CONTRATO
Termo de Quitação

E ENDEREÇO. OBS:SE VOCE E A
PROPRIETARIA OU COMPRADORA PODE VIR
A COHAB PARA ESCLARECIMENTOS.

23/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

23/04/2014

Anônimo

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

23/04/2014

Thais Fernanda da Silva

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Cópia de contrato

Gostaria de saber quando vai ter o sorteio das

Programa Minha

casas da cohab de 2014 ?

Casa Minha Vida

RESPOSTA
Sem assunto.

DATA
RESPOSTA
23/04/2014

Não tem previsao....mas pode estar
acompanhado pelo site da
cohab....www.cohabcp.com.br .

23/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Bom dia, Gostaria de saber os horários de
23/04/2014

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

JEFFERSON TADDEI DA

atendimento para inscrição no Programa Minha

Programa Minha

(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);

SILVA

Casa Minha Vida, e os documentos necessários.

Casa Minha Vida

Comprovante de endereço atualizado - com CEP

grato. att. Jefferson

23/04/2014

(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos

seguidos no mesmo emprego ou MORADIA - Dev

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de solicitar inscrição para casas da

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

Cohab, pois somente o meu esposo trabalha e

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

nossa renda mensal é de 1600,00 mês e com
essa renda não conseguimos realizar nenhum
23/04/2014

PATRICIA RODRIGUES

financiamento, (JÁ TENTAMOS, SEM
SUCESSO). Tenho um filho de 9 meses e estou
gravida novamente, moro de favor com meus
pais. Enfim gostaria de poder conquistar uma
casa própria. Obrigada!

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Programa Minha

(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);

Casa Minha Vida

Comprovante de endereço atualizado - com CEP

23/04/2014

(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos

seguidos no mesmo emprego ou MORADIA - Dev

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

23/04/2014

CINARA RAINHA DA SILVA
DURÃES

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

bom dia! tenho 20 anos não sou casada e
gostaria de saber da possibilidade de realização
do cadastro na cidade de campinas.

Outros

(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP

23/04/2014

(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos

seguidos no mesmo emprego ou MORADIA - Dev

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses
23/04/2014

catarino correa de souza

solicito uma declaraçao de quitaçao do imovel por
imail

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
Termo de Quitação

entraremos em contato com o Senhor através do

12/05/2014

telefone informado na solicitação. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones: (19) 3119-9590, 3119-9591 ou
3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
BOM DIA PARA EU PODER LHE RESPONDER
DE FORMA CORRETA EU PRECISO DO

Boa tarde gostaria de saber como devo
23/04/2014

Anônimo

proceder,no caso de quitação de imóvel e

NUMERO CONTRATO E QUAL
Termo de Quitação

transferência para outro pessoa, a residencia?

EMPREENDIMENTO VOCE ESTÁ. APOS ESsA

30/04/2014

INFORMAÇAO VOU LHE RESPONDER DE
FORMA CORRETA e SE PREFERIR PODE
LIGAR AQUI NA COHAB 31199562 VICENTE.
Antes da mudança para o apartamento há várias

23/04/2014

Boa noite estou com duvidas referente ao

etapas a serem cumpridas, como visita a obra,

apartamento fui sorteada com uma das unidades

sorteio dos endereços das unidades, reuniões

DAIANE CRISTINA GUIDI

do Vila Abaete em Campinas, queria saber o

ZURI

procedimento depois que aprovada e montei a

Outros

preparatórias, vistoria, assinatura do contrato,
eleição do síndico, entre outras. Portanto, como

pasta ja. Depois de quanto tempo posso mudar

ainda não há definições de novas datas para as

pro ap? obrigada.

atividades citadas, deverá aguardar contato da
COHAB/CP.

25/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
Boa noite, Gostaria de saber como eu faço a
23/04/2014

Janaina Paulino Carretero

inscrição no projeto minha casa minha vida?
Atenciosamente

Programa Minha
Casa Minha Vida

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

24/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das
questões de legalização da obra, bem como
encaminhamento das providências, sendo assim
Esclarecimento dos últimos apartamentos do
23/04/2014

Anônimo

Sirius campinas condomínios A-2 e B-3 que ainda
não foram convocados para montar as pastas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

a equipe do Trabalho Técnico Social da COHAB
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto às datas das próximas atividades. Sendo
assim temos a esclarecer que estes beneficiários
do Sirius A2,B3,A1 e B4 já montaram pastas já
foram aprovados pela Caixa Economica Federal e
estão aguardo a liberação da obra para dar
continuidade as próximas atividades.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
RG (do casal); Comprovante de endereço

23/04/2014

WALISON GOMES DA
SILVA

Olá, bom dia boa tarde ou boa noite pra quem

atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,

estiver vendo meu email, gostaria de saber se

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);

estao abertas as inscrições para o programa da

Outros

Comprovante de renda formal: três últimos

cohab, pois gostaria muito de ta fazendo minha

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);

inscrição desde ja obrigado pela atenção.

Certidão de casamento (se casado);Certidão de

24/04/2014

óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se vocês já tem algum

que os Condomínios do empreendimento Sirius

unidades que ainda não foram entregues do
24/04/2014

Anônimo

sorteio das chaves e a previsão era para
dezembro de 2013. Já estamos em abril de 2014
e até o momento não fomos contatados para dar
andamento para as próximas atividades e a tão
sonhada mudança. Sem mais para o momento.

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar

definição para as próximas atividades das
Residencial Sírius (A2, B3, A1 e B4). Já fiz o

RESPOSTA

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das
Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim
a equipe do Trabalho Técnico Social da COHAB
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto às datas das próximas atividades.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
RG (do casal); Comprovante de endereço
atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,
24/04/2014 Andre Eloi Paulista Fonseca

MINHA CASA MINHA VIDA ,E UM PROGAMA Q

Programa Minha

PODI MI TIRA DO ALUGEL

Casa Minha Vida

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos

24/04/2014

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado);Certidão de
óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados, Estou recorrendo a COHAB para ver
se é possivel receber apoio. Tenho interesse em
um imovel, hoje moro no fundo da casa dos meus
pais (casa cedida), sou mãe solteira e uma renda
24/04/2014

Antonia

atual de 3.300 (bruto) pago aluguel, gasto com as

Programa Minha

Solicitação respondida - resposta através da

despesas de casa / pago escola e demais gastos.

Casa Minha Vida

solicitação 781.

Estou tendo dificuldades para conseguir um
imovel junto as construtoras devido ao valor alto.
Poderia eu ter algum outro tipo de acesso a um
empreendimento?? Agradeço desde já.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O único Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida. A COHAB/CP trabalha apenas com a faixa
de renda 1, ou seja, renda familiar até R$
1600,00. Sugiro que realize o CIM - Cadastro de

Prezados, Estou recorrendo a COHAB para ver

Interesse em Moradia na COHAB/CP para que

se é possivel receber apoio. Tenho interesse em

caso surjam novos projetos que atendam uma

um imovel, hoje moro no fundo da casa dos meus

renda superior a hoje atendida, a Sra. possa

pais (casa cedida COAHB), tive bolsa de estudos

participar. Segue a relação dos documentos

prouni - sou mãe solteira e uma renda atual de

necessários para realizar o cadastro: Pré-

3.300 (bruto): pago aluguel, gasto com as
despesas de casa / pago escola filho e demais
24/04/2014

Anônimo

gastos. Estou tendo dificuldades para conseguir
um imovel junto as construtoras devido ao valor
alto. Tentei simular um financiamento mais para
mim inviável pagar e sem subsidio caixa. Eu
poderia ter algum outro tipo de acesso a um
empreendimento?? Estou desesperada.
Agradeço desde já. Antonia Eliane 28 anos - 19
995361464

requisitos:

Comprovar pelo menos 2 anos de

Programa Minha

moradia ou trabalho em Campinas, que poderá

Casa Minha Vida

ser através de: declaração escolar, declaração do

29/04/2014

posto de saúde ou carteira profissional com
registro em Campinas de no mínimo 2 anos;
Documentos necessários (originais):
casal);

RG (do casal);

CPF (do

RG ou cert. nasc. dos

dependentes habitacionais (aqueles que moram
no imóvel);

Comprovante de endereço

atualizado - com CEP (luz ou telefone, etc.);
Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos
holerites;

Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado);

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O único programa habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa Minha
Boa tarde!!! Fui sorteada o ano passado no

24/04/2014

rosangela ribeiro ramos

Vida. No caso da COHAB/CP, são atendidas

projeto minha casa minha vida montei pasta mas

apenas famílias com a faixa de renda 1, ou seja,

infelizmente, a minha renda ultrapassou a

até R$ 1.600,00. Para a faixa 2, (renda superior a

solicitada, gostaria de saber se ha algum cadastro

R$ 1.600,00) os interessados devem procurar

para a renda superior a que foi solicitada, alguma

imóveis através de construtoras que participam

casa ou apto que possa estar com ordem de

Outros

do programa, ou obter informações diretamente

despejo, gostaria de saber o que se pode fazer

em agências da Caixa Econômica Federal.

para as pessoas que como eu ultrapassa a renda

Quanto ao seu cadastro de interesse em moradia

de 1.600,00 ( no meu caso ultrapassou 100,00).

na COHAB/CP, permanece, porém é importante

No aguardo! Rosangela Ribeiro Ramos

que mantenha ele sempre atualizado,

25/04/2014

independente de sua renda, para que possa
participar de próximos programas habitacionais.
Ola, gostaria de saber quando vai ser o proximo
sorteio das casas e apartamentos do minha casa
24/04/2014

Aline costa lopes

minha vida e se estou na proxima lista a ser
sorteada. pesso que entrem em contato, desde ja
obrigada.

Programa Minha

Não tem previsão.....pode estar acompanhando

Casa Minha Vida

pelo site cohab.... www.cohabcp.com.br

25/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
RG (do casal); Comprovante de endereço
atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,
Quero saber como faço para participar do
24/04/2014

Paula Silva de Almeida

programa e me inscrever,? qual os documentos o
que precisa? Agradeço e aguardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos

25/04/2014

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado);Certidão de
óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia gostaria de saber quando sera o proximo
25/04/2014

suelen fernanda pereira da
silva

sorteio do programa minha casa minha vida, e
qual o site em que posso estar acompanhando
pois estou cadastrada e aguardando minha casa

Programa Minha

Não tem previsão...pode estar acompanhando no

Casa Minha Vida

site cohab...www.cohabcp.com.br

25/04/2014

propria.
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
Boa tarde Quero saber sobre quitar a casa que
25/04/2014

Anônimo

está vinculada a cohab.Sou de
Indaiatuba.Pagamos prestação todo mês mas
estamos pensando em quitar.

habitacional e/ou a seu representante legal,
Termo de Quitação

através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
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.

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tendo em vista que se trata de informações
financeiras decorrentes da Promessa de Compra
e Venda, solicitamos a gentileza, de comparecer
à sede da Cohab-CP, horário das 08h às 16h,
Como faço para quitar o restante das

munido de documento com foto, visto tratar-se do

prestações?Tem como informar valores?Tem
25/04/2014

Marcelo Pessoa da Silva

descontos para quitar tudo?Quais os meios para

filho da promitente compradora Valdelina Pessoa
Termo de Quitação

da Silva, ou ainda, entrar em contato através dos

efetuar o quitamento? Desde já agradeço Boa

telefones: (19) 3119-9589 ou 3119-9601, falar

noite Marcelo att

com Ana Cristina ou Flávia - Coordenadoria de

07/05/2014

Liquidações e Fundos-CLFU, objetivando atender
o solicitado. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália –
Campinas – São Paulo – CEP: 13036-900.
O único Empreendimento em construção na
região dos Amarais é o Residencial Takanos Programa Minha Casa, Minha Vida, que é
ola,boa noite entrei no site da cohab,e vi que tem
25/04/2014

luciana de souza

destinado às famílias sorteadas em 21/09/2013.

alguns lotes de apartamentos na região dos

Programa Minha

Verificamos em nosso banco de dados e

amarais que estão pra ficarem prontas. gostaria

Casa Minha Vida

constatamos que a Sra. não foi sorteada. Dessa

de saber se tem previsão para novos sorteios?

forma, sugiro que mantenha o cadastro sempre
atualizado, para que possa participar de próximos
sorteios, caso novos empreednimentos sejam
aprovados.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
Boa Noite por gentileza, preciso de uma

RG (do casal); Comprovante de endereço

informação, como faço pra me inscrever no

atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,

programa minha casa minha vida da cohab, eu
25/04/2014

Cristina de Oliveira Abreu

sozinha posso me inscrever sem cônjugue?
porque não tenho companheiro, como faço pra

Programa Minha
Casa Minha Vida

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos

28/04/2014

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);

me inscrever e conseguir um imóvel? aguardo

Certidão de casamento (se casado);Certidão de

retorno.

óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
Caros fui sorteada no Programa e receberei
25/04/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

apartamento Condomínio Siriús A2 B3, quando

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

será entrega? Pois estava pendente para

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

dezembro 2013.

a equipe do Trabalho Técnico Social da COHAB
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto às datas das próximas atividades.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
RG (do casal); Comprovante de endereço
atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,
Boa tarde, Gostaria de saber como participar do
26/04/2014

Anônimo

Programa Minha casa minha vida e prazos de
inscrição.

Programa Minha
Casa Minha Vida

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos

28/04/2014

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado);Certidão de
óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
RG (do casal); Comprovante de endereço
atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,
26/04/2014

SEBASTIAO VENTURA DA

cadastrar no programa, minha casa minha vida,

Programa Minha

SILVA

pois nao tenho moradia propria, moro de aluguel..

Casa Minha Vida

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos

28/04/2014

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado);Certidão de
óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

26/04/2014

Anônimo

porfavor me passe um numero de de telefone em

questões de legalização da obra, bem como

que posso falar com a asiste social responsavel

encaminhamento das providências, sendo assim

pela as ultimas unidades do residencial sirius,

Programa Minha

a equipe do Trabalho Técnico Social da COHAB

quero uma respota do porq de tanta demora pra

Casa Minha Vida

entrará em contato assim que tivermos definição

entregar as unidades restantes por favor me de

quanto às datas das próximas atividades.Para

uma respota

falar com as Assistentes Socias destes
condomínios entre em contato através dos
telefones (19)3119-9648/3119-9644 falar com
Ana Paula ou Graziela.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS (ORIGINAIS):CPF (do casal);
RG (do casal); Comprovante de endereço
atualizado - com CEP (água, luz ou telefone,
Gostaria de saber sobre a inscrição pra moradia,
27/04/2014 Lediane Aparecida Camilotti se tem uma data pra este ano de quando se inicia
. grata ATT Lediane

Programa Minha
Casa Minha Vida

etc.); Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos

28/04/2014

hollerites; Certidão de nascimento (se solteiro);
Certidão de casamento (se casado);Certidão de
óbito (se viúvo); Certidão de casamento com
averbação da separação judicial ou divórcio (se
separado ou divorciado); e Certidão de
nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento

28/04/2014

Anônimo

Contrato

Outros

médico, ou, ainda, declaração da escola onde est
28/04/2014
Sem assunto.

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA BOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO
ESTA MEU CADASTRO NA COAHB ESTOU
AGUARDANDO A ENTREGA DO

Temos a informar que o seu dossiê já foi

APARTAMENTO MAS NÃO ESTOU SABENDO
28/04/2014

FRANCIELE LIMA DE
OLIVEIRA

encaminhado para análise da Caixa Econômica

COMO ESTA AS ENTREGAS SO SOUBE Q
MES DE MAIO HAVERA GENTE JA PEGANDO

Outros

SEUS APARTAMENTOS , E TBM GOSTARIA DE

Federal, porém ainda não obtivemos a resposta.
Assim que a COHAB/CP receber a relação das

29/04/2014

famílias habilitadas a participar do Programa

SABER COMO ESTOU NESSA FILA DE

Minha Casa, Minha Vida entraremos em contato.

ESPERA COMO ESTA O CADASTRO E SE
FALTA ALGUMA COISA... AGUARDO O

28/04/2014

andreia aparecida pereira

CONTATO OBG
Tem noção de qdo haverá sorteio e se ja estarei
participando do mesmo?
Boa noite, Gostaria de saber se eu já fui

Outros

Abaeté para o qual fui sorteado e estou com a
documentação junto a caixa econômica para
avaliação e até a data de hoje não recebi nenhum
comunicado. Desde já muito obrigado e aguardo
resposta.

pelo site cohab...www.cohabcp.com.br...

29/04/2014

Temos a informar que a sua documentação ainda

convocado para reuniões para o Condominio
28/04/2014 william jefferson dos santos

Não tem previsão....pode estar acompanhando

Programa Minha
Casa Minha Vida

encontra-se em análise pela Caixa Econômica
Federal. Assim que a COHAB/CP receber a
relação final dos habilitados entraremos em
contato.

29/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O procedimento para participar do sorteio é
cadastrar. Abaixo segue orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
29/04/2014

Anônimo

Gostaria de saber o procedimento para participar

Programa Minha

de todos os sorteios depois de cadastrado?

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

30/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
29/04/2014

Jessica Freire Simão

como fazer o cadastro minha casa minha vida ou

Programa Minha

da cohab? desde já agradeço sua atenção

Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

30/04/2014

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); • Carteira de Trabalho atualizada (d

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quanto aos holerites, traga apenas os que estão
contigo. Por exemplo: Se você trabalhou 2
meses, traga os 2 holerites, ou caso não tenha
completado 1 mês, traga sua carteira de trabalho.
Abaixo segue as outras orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do

29/04/2014

Joyce Stefanny do
Nascimento Machado

Boa tarde. Gostaria de me cadastrar no Programa

Programa Minha Casa Minha Vida, os

Minha Casa Minha Vida, só que estava vendo

interessados deverão cumprir os critérios próprios

que tem que levar os 3 últimos holerites só não
acabei de entrar neste emprego, gostaria de
saber o que devo fazer.

Programa Minha
Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

30/04/2014

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Objetivando atender o pleito, o interessado /
representante legal deverá comparecer à sede da
Cohab-CP, no horário das 08h às 16h, e
29/04/2014

CLEIDELEI pereira de
oliveira

boa tarde eu gostaria de saber quantas prestaçao
da minha casa falta para eu poder quinta ela
obrigado

protocolar a solicitação de obtenção do valor do
Termo de Quitação

saldo devedor, não ensejando o pagamento de
taxa de expediente. Porém, após ciência do valor
do saldo devedor, caso haja interesse na sua
liquidação, deverá ser efetuado o pagamento de
taxa de expediente no valor de R$ 12,00. Em
caso de dúvidas, por gentileza, entrar em contato
através dos telefones: (19) 3119-9589 ou 31199601, falar com Ana Cristina ou Flávia Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900.

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim as inscriçoes estao abertas de segunda a
sexta das 08:00 as 15:00hrs....nao da para saber
se demora... DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento

Boa Tarde Gostaria de saber se ainda estão
29/04/2014

Anônimo

abertas as inscrições da Cohab e se o
atendimento demora muito para se
inscrever,Obrigada

(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
Outros

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
gostaria de saber ,se para efeuar o cadastro para
29/04/2014

gabriela clara oliveira

casas da cohab ou minha casa minha vida a
pessoa pode ser solteira.

Programa Minha
Casa Minha Vida

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do casal);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(água, luz ou telefone, etc.); Carteira de Trabalho
atualizada (do casal); Comprovante de renda
formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
29/04/2014

Anônimo

queria saber oque levar para fazer o cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Através de consulta realizada em seu Cadastro
de Interesse em Moradia, constatamos que a Sra.

BOM DIA,GOSTARIA DE OBTER

foi sorteada com a classificação 8004 -

INFORMAÇÕES SOBRE QUEM FICOU NO

CADASTRO RESERVA. Ocorre que a

CADASTRO RESERVA DO SORTEIO QUE

COHAB/CP já encerrou a convocação das

TEVE EM 2012,TEREI QUE FAZER UM NOVO
30/04/2014

ANA LUCIA DA SILVA

CADASTRO OU AGUARDAR PARA SER

Outros

CHAMADO ,POIS JÁ SE PASSARAM 8 ANOS

famílias sorteadas em 2012 e a última
classificação a ser convocada foi a de nº 5994.

06/05/2014

Não há necessidade de realizar um outro

QUE FIZ O CADSTRO E NECESSITO DE UMA

cadastro e sim manter o seu atualizado. O

MORADIA PROPRIA;AGRADEÇO DESDE JÁ

mesmo só será excluído no momento em que a

PELA INFORMAÇÃO.

Sra. for contemplada com alguma unidade
habitacional.

Boa tarde ! Minha mãe tem um apartamento na

30/04/2014

Anônimo

Vila Padre Anchieta, poré no ultimo andar, ela não

A Cohab nao faz troca. Quanto a imovel retomado

consegue mais subir e descer escadas, gostaria

e necessario procurar a Cohab setor comercial e

de saber se posso encontrar alguma casa com
divida com a Cohab, pois temos interesse em

Outros

verificar se na data em que vier tenha algum
imovel retomado e ai sim sera mostrado a voce.

trocar e assumir a divida ou então poderia tentar

Se possuir os requisitos para aquisiçao será

vender meu apartamento, comprar a casa e

orientada e mostrado o imovel disponivel.

assumir o restante da divida. Obrigada. Glauci.

07/05/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É sim....tem que vir atualizar, pois ultima vez foi
em 2009... DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para
atualizar (ORIGINAIS):CPF (do casal); RG (do
casal); Comprovante de endereço atualizado com CEP (água, luz ou telefone, etc.); Carteira de
Trabalho atualizada (do casal); Comprovante de
renda formal: três últimos hollerites; Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento

Fiz um cadastro á mais de três anos atrás.
Gostaria de saber se este cadastro ainda é
30/04/2014

Jaqueline da Silva Santos

válido? E qual o horário que posso estar indo a
Cohab para atualizar meu dados ou fazer um
novo e o que eu preciso levar?

(se casado);Certidão de óbito (se viúvo); Certidão
Programa Minha

de casamento com averbação da separação

Casa Minha Vida

judicial ou divórcio (se separado ou divorciado); e
Certidão de nascimento dos filhos. TRABALHO comprovação através da carteira profissional,
sem necessidade de ter permanecido dois anos
seguidos no mesmo emprego ou MORADIA Deverá ser apresentada declaração do posto de
saúde onde a família faz acompanhamento
médico, ou, ainda, declaração da escola onde
estuda algum membro da família, entre outras
formas de comprovação.

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE, TENHO UMA CASA NO CASO EM
FATO DE TRANFERENCIA PELA COHAB-

30/04/2014

Anônimo

CAMPINAS, E ME DERAM UM PRAZO DE UMA

Solicito mais informaçoes para lhe responder de

SEMANA PARA EFETUAR O CONTRATO DE

forma correta e verificar os motivos pelo qual nao

TRANFERENCIA, POREM JA SE PASSARAM

Outros

QUASE "2 MESES" E NADA NEM SATISFAÇÃO

teve retorno obs: n. contrato endereço do imovel

07/05/2014

telefone para que possa entrar em contato.

ATÉ O MOMENTO, O QUE DEVO FAZER, IR
NO PROCON OU NA PREFEITURA??
No dia do cadastro, informei a preferencia por
30/04/2014 BRUNA DE ASSIS UCHOA casa. Caso haja algum sorteio para apartamento

Outros

Vai entrar para sorteio normal.

Há previsão para o proximo sorteio da Minha

Programa Minha

Não. Pode estar acompanhando site

casa minha vida?

Casa Minha Vida

cohab...www.cohabcp.com.br

30/04/2014

meu nome não vai entrar na lista para concorrer?
30/04/2014

Anônimo

30/04/2014

cohab

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

MÊS: ABRIL/2014 TOTAL: 177

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Cohab faz cadastro para moradores ou
trabalhadores de Campinas, pelo menos a 2
anos. Caso seja a segunda opção, abaixo segue
maiores orientações. REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do

30/04/2014

leandro americo

Boa noite A algum tempo tentado descobrir como

Programa Minha Casa Minha Vida, os

realizar o cadastro para programas habitacionais,

interessados deverão cumprir os critérios próprios

gostaria se possível for que me passem

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

informações a respeito de cadastro e de que
maneira eu devo proceder. Desde já eu agradeço

Outros

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

05/05/2014

Atualização É necessária quando há alteração de

pelas informações. Muito obrigado e boa noite

endereço, telefone, número de dependentes e

Leandro Américo

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

entre outras formas de comprovação. Documento

