cohab

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

MÊS: JULHO/2014 TOTAL: 298
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esse serviço está disponivel em nosso site:
01/07/2014

merci

bom dia como faço para ver meu relatorio de
pagamentos

www.cohabcp.com.br > serviços > serviços ao
Outros

adquirente > informe anual para imposto de

17/07/2014

renda. Quaisquer outras duvidas estamos a
disposição.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Bom dia gostaria de saber se tem, ou se vai abrir

requisitos para se inscrever no Programa Minha

inscrições para algum programa habitacional aqui
01/07/2014

Gilberto Delegá Rodrigues em Campinas ou regão? Se tiver como devo fazer

Outros

a inscrição, seria para minha filha no caso.

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

16/07/2014

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

Obrigado.

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

01/07/2014

Hildilene soares da silva
sousa

CADRASTO

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro ainda não foi contemplado. Se
mudou algum dado pessoal é necessário renovar.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
Boa Tarde! Gostaria de saber sobre minha
01/07/2014

Ana Paula Silva Salomão

inscrição fiz a um ano preciso renovar?.E também
se já fui contemplada com a casa ou

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Outros

apartamento.

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

16/07/2014

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.
O prazo para a realização das trocas já foi

por favor eu fui sorteado no vila abaete ,no
01/07/2014

Anônimo

apartamento terreo,existe possibilidade de troca
de andar?

encerrado, tendo em vista a data de realização
Programa Minha

dos sorteio. As mesmas foram realizadas no dia

Casa Minha Vida

do evento e durante 15 dias após o mesmo na

28/07/2014

COHAB, quando duas pessoas manifestavam
interesse em trocar a unidade sorteada.

01/07/2014

Anônimo

01/07/2014

Anônimo

01/07/2014

Anônimo

abaete ,troca de andar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão de data para o próximo

VAI TER OUTRO SORTEIO DE CASAS

Casa Minha Vida

sorteio.

quando sera o proximo sorteio ?

Outros

espera para ser contemplado para ganhar o
apartamento isso procede ou pode demorar mais
tempo para ser contemplado?

Outros

01/08/2014

decorrido do sorteio.

Programa Minha

nova lei que só pode ficar no maximo 5 anos na
Anônimo

no Abaeté já foram encerradas, devido ao tempo

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER QUANDO

fiquei sabendo por uma colega que saiu uma
01/07/2014

As trocas de endereços das unidades sorteadas

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

10/07/2014

10/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
02/07/2014

Anônimo

Bom dia gostaria de saber quais são os
documentos para se inscrever na cohab

Outros

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

10/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de

02/07/2014

Rosalina L Oliveira

Presados senhores sou cadastrada no programa

atendimento das famílias é determinada pela

da cohab desde 2009, pago aluguel com muita

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

dificuldades com minha família, tenho visto

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

ultimamente pessoas solteiras e que não mora

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

em área de risco e que fizeram inscrições a

o sorteio para hierarquização do atendimento das

poucos meses que estão recebendo casa da
cohab. Eu gostaria de saber quais são os critérios

Outros

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É

destes casos, eu imaginava que seria prioridades

importante destacar que conforme os critérios do

para área de risco e depois por ordem de tempo

Programa, o tempo de cadastro da família no

de cadastro. Poderia ter algo errado no meu

município não é considerado, portanto, a data de

cadastro? Sem mais, obrigado Rosalina L.

cadastramento não interfere no processo de

Oliveira. CPF271796778/84

seleção. Dessa forma, deverá manter seu

01/08/2014

Cadastro de Interesse em Moradia sempre
atualizado para participar de próximos sorteios,
caso se enquadre nos critérios do programa e
novos empreendimentos sejam aprovados.

02/07/2014

Anônimo

BOM DIA! QUAL O HORÁRIO DE
ATENDIMENTO??

Outros

O horário de atendimento da COHAB CAMPINAS
é variável pois depende do assunto a ser tratado.

10/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não foi realizado nenhum sorteio geral em 2014.
gostaria de saber se voces ja tem os nomes dos
02/07/2014

Anônimo

sorteados de 2014 que foi entregue apartamentos
proximo do sesi santos dumont ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os apartamentos perto do Sesi Santos Dumont
foram sorteados em 2012, e em 2014 os

10/07/2014

aprovados sortearam os números dos
apartamentos.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

02/07/2014

MCAULLY CLEUVIN

BOA TARDE . ENTRO EM CONTATO PARA

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

OBTER MELHORES INFORMAÇÕES PARA A

requisitos para se inscrever no Programa Minha

INSCRIÇÃO DE ALGUM IMÓVEL. EXEMPLO:

Programa Minha

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS,RENDA

Casa Minha Vida

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

MENSAL E ONDE POSSO IR PARA FALAR

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

PESSOALMENTE A RESPEITO,

seiscentos reais). A lista de documentos está no

10/07/2014

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Bom dia.. Gostaria de saber se vocês já tem a
lista dos nomes de quem foi sorteado em relação
02/07/2014

Anônimo

aos apartamentos próximo ao Sesi Santos
Dumont, gostaria de saber se meu nome esta na

Por favor precisamos do seu nome para
Programa Minha

responder. Os apartamentos próximos ao Sesi

Casa Minha Vida

Santos Dumont foram sorteados em setembro de

08/07/2014

2012.

lista, espero a resposta!! Abraços..

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

02/07/2014

Ingrid de Jesus Sanatana

Boa tarde,gostaria de saber como que eu faço

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

para me escrever,onde e quando? vim do

requisitos para se inscrever no Programa Minha

Nordeste à seis anos e a vida não está nada fácil
,moro de aluguel no conjunto habitacional de

Outros

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

Sousas desde então se puderem por gentileza

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

me tirar essa dúviva ficarei grata Ingrid

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
02/07/2014

Anônimo

como fazer a inscrição de moradia da cohab e
onde fazer ?

Outros

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

08/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2
tenho cadastro na cohab desde 2009 e a casa
aonde eu moro alem de estar enterditeda esta
caindo por gentileza que orgao publico posso
02/07/2014 MARIA GORET EUGENIO

estar procurando para poder me orientar neste

Outros

meu problema,pois nao posso mexer na casa que
tenho medo dela cair.aguardo um retorno e
agradeço desde ja sem mais
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

02/07/2014

Ivani Amorim Alencar
Angelotti

requisitos para se inscrever no Programa Minha

Gostaria de saber quais documentos e o que é
necessário para fazer inscrição de casa própria
na COHAB

Outros

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

financeira e documental do contrato em

minha residencia . CONJUNTO HABITACIONAL

referência. Assim, após a finalização desses

JARDIM PEDRO CORSI. SITUADA NA RUA
Aparecido Marques inacio

SANTO DO PINHAL -SP CEP:13.990-000 NOME

RESPOSTA

atualizando os dados referentes à situação

informaçoes, sobre como adquirir escritura da

02/07/2014

DATA

Objetivando atender o solicitado, estamos

Boa tarde Venho atraves deste solicitar

MANOEL MIRANDA JUNIOR, 340 ESPIRITO

RESPOSTA

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

entraremos em contato com o Senhor através do

11/07/2014

telefone informado na solicitação. Em caso de

PROPRIETARIO APARECIDO MARQUES

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através

INACIO CPF:718.584.828-87 RG: 7.927194

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

AGUARDO ATT; EDSON MARQUES INACIO

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

TEL: 019 (3661-2485 / 3651-3300/ 9 9159-8310

Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

02/07/2014

BOA TARDE, GOSTARIA DE ESTAR FAZENDO

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

A INSCRIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA

requisitos para se inscrever no Programa Minha

MARCOS ROBERTO

MORADIA, QUAL O PROCEDIMENTO QUE

MARCACCI

DEVO TOMAR? ONDE DEVO IR PARA

Outros

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

PREENCHER A AQUISIÇÃO? NO AGUARDO

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

DE UM RETORNO. MARCOS.

seiscentos reais). A lista de documentos está no

08/07/2014

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Desempregado pode fazer o cadastro,porém
quando for sorteado precisa ter renda para pagar
as prestações. Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
03/07/2014

Anônimo

Pode fazer o cadastro estando desempregado?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Se mudou algum dado precisa atualizar.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

Bom dia. Meu nome é Simone Borges Pedro,

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

gostaria muito de uma informação.Quando teve a
inscrição da Minha Casa Minha eu a fiz, o meu
03/07/2014

Simone Borges Pedro

nome foi para o sorteio mas não fui sorteada,
gostaria de saber se vai ter um novo Sorteio e se

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Programa Minha

requisitos para se inscrever no Programa Minha

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

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

é preciso atualizar os meus dados. Desde já

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

agradeço.

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

Bom dia Venho atraves deste solicitar

atualizando os dados referentes à situação

informaçoes, sobre como adquirir escritura da

financeira e documental do contrato em

minha residencia . CONJUNTO HABITACIONAL

referência. Assim, após a finalização desses

JARDIM PEDRO CORSI. SITUADA NA RUA
03/07/2014

Aparecido Marques inacio

MANOEL MIRANDA JUNIOR, 340 ESPIRITO
SANTO DO PINHAL -SP CEP:13.990-000 NOME

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

entraremos em contato com o Senhor através do

11/07/2014

telefone informado na solicitação. Em caso de

PROPRIETARIO APARECIDO MARQUES

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através

INACIO CPF:718.584.828-87 RG: 7.927194

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

AGUARDO ATT; EDSON MARQUES INACIO

9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir -

TEL: 019 (3661-2485 / 3651-3300/ 9 9159-8310

Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

eu gostaria de saber como faço para me
03/07/2014

jacira vieira

incresver na cohab hab e se esta tendo algum
projeto para campinas obrigada jacira

Outros

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola, no final de 2013 fiz um pre cadastro no clube
03/07/2014 Márcia Regina Godoy zago

bonfim para cohab. Gostaria de saber exatamente
a que se referiu este cadastro, pois até hj não

Outros

houve nenhum comunicado. grata
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

faz uns 5 anos que estou cadastrado no pragama
minha casa minha vida , porem nunca fui
03/07/2014

diego santos de castro

sorteado , gostaria de saber se tenho que
atualisar meu cadastro e que documentos preciso

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

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

para o mesmo , desde ja fico grato pela atencao .

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

GOSTARIA DE INFORMAÇÕES DA
03/07/2014

EMILI APARECIDA
FERREIRA

INSCRIÇÃO, QUAIS OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO?, OBRIGADA
EMILI FICO NO AGUARDO , PRECISO DE

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

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

SONHO REALIZADO !!!

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

03/07/2014

OSCARLINA ROCCA DOS

SOLICITO O TERMO DE QUITAÇÃO PARA O

SANTOS

PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO O IMOVÉL

Termo de Quitação

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Rio Claro.

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

gostaria de saber como faço para me inscrever
03/07/2014

isabel de assis

no sorteio da cohab e no programa minha casa

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

minha vida pois não tenho casa própria.

Casa Minha Vida

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

atenciosamente. isabel de assis.

04/07/2014

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

03/07/2014

Gustavo M. Tomazi

Gostaria de inscrever como faço?

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

04/07/2014

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

Prezados, bom dia! Gostaria de saber sobre a
04/07/2014

Nycolas Gambero Merino

inscrição para imoveis. Se está havendo alguma
no momento, e como fazer a inscrição.

Outros

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

04/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Gostaria de estar atualizando meu cadastro ,pois
04/07/2014

Gislaine Alves Andrade da
cruz

fiquei viuva e gostaria de estar com o cadastro
atualizado para poder ter a oportunidade de estar
me enquadrando dentro dos critérios do programa

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

04/07/2014

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

.

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

04/07/2014

Nívia Neves de Souza

Solicito boleto que está em atraso para
pagamento do mês de junho.

Informamos que seu imóvel é da Cohab
Outros

Bandeirantes. O telefone para contato é 19-

07/07/2014

3731.7600.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

04/07/2014

Anônimo

quando abre as inscrições

Outros

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

08/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/07/2014

silvanarodriguesnevesdegod
oy

ola, gostaria de saber se existe um meio de fazer
cadastro online pra o programa, ou se o cadastro
eh feito somente na unidade da cohab.aguardo

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

04/07/2014

Joane Dantas Neiva

Boa tarde gostaria de saber se posso me

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

inscrever no programa minha casa minha vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha

tenho 18 anos moro com minha tia sai de casa

Programa Minha

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

por motivos pessoas trabalho e gostaria de me

Casa Minha Vida

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

inscrever aguardo a resposta de vocês ..

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

Obrigado ! Joane Dantas Neiva.

seiscentos reais). A lista de documentos está no

08/07/2014

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa noite eu gostaria de saber como faco para
05/07/2014

lidiane

me inscrever na coabe e quais sao as chances de
eu ser sorteada sou mae solteira e moro de favor

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

??? Aguardo orientação .

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

08/07/2014

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

queria saber o que aconteçe como o nosso
condominio,A-1 que não sai nunca,disseram que
05/07/2014

Anônimo

seria agora em julho mas ja estamos no dia 05 e

Programa Minha

nada.estaõ esperando o que?,os abaete ja eta

Casa Minha Vida

ate acabando de entregar e nós
nadaaaaaa,indignadaaaa!!!

O condomínio A1 esta sendo entregue nesse més
de setembro, caso não tenha a data de sua
,mudança entre em contato com a COHAB.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
05/07/2014

ademir alexandre

gostaria de fazer inscrição no programa minha

Programa Minha

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

casa minha vida. aguardo retorno

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Gostaria de saber se posso, fazer a inscrição, sou
06/07/2014

Weslley Morais

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

solteiro e tenho 23 anos, tenho uma renda de

Programa Minha

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

R$1.100,00, moro em campinas há 23 anos,

Casa Minha Vida

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

posso fazer a inscrição para concorrer?

08/07/2014

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Luzia dos Santos Serviço de Informação ao
Cidadão Cohab Campinas
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/07/2014

WILLIAM CRISTIANO
FERREIRA DE PINHO

OLÁ GOSTARIA DE SABER COMO ME
CADASTRAR NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/07/2014

Katia Ribeiro Menezes dos
Santos

Boa Tarde!] Gostaria de fazer minha inscrição
para Cohabcp , por onde eu faço, e como faço?
att No aguardo. Att Kátia

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

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

este meu imóvel quitei agora em junho de 2014,
agora preciso que seja mandado a relação de
06/07/2014

jaci gonçalves pereira de
oliveira

documentos pra eu regulamentar em meu nome,
inclusive preciso do boleto do valor que terei que

Termo de Quitação

pagar pelos papéis (me parece ser o valor de
120,00? ) Localização no condomínio das
pitangueiras. Desde já agradeço a atenção..
Bom dia, Em 2009 meu ex-conjugue fez cadastro
na coab e meu CPF ficou vinculado ao cadastro
dele, porém somos separados e eu gostaria de

07/07/2014

CRISTIANE ROSA

realizar um outro cadastro em meu nome.Pois
hoje moro somente com minha filha de 5 anos em
uma casa cedida.Como devo proceder? Quais
documentos levar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Piracicaba.

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
gostaria de saber como fazer minha iscriçao ou
07/07/2014

guilherme thiago martins

se eu posso faze um financiamento aguardo
obrigado !!!

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

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

Bom dia, Gostaria de saber, se tem alguma casa
07/07/2014

Murilo Gianotto Siqueira

ou terreno de devedores disponível para negócio
na cidade de Salto-SP. Grato, Fico aguardando

Outros

A COHAB CAMPINAS não trabalha com imóveis
na cidade de Salto.

08/07/2014

contato, Att, Murilo Gianotto Siqueira
Caso seu condomínio seja 4 e 12 entraremos em

Bom dia, gostaria de confirmar o horário e o local
da minha reunião no dia 10 (quinta-feira).
07/07/2014

Anônimo

Infelizmente perdi o impresso que me foi entregue
no condomínio e só me lembro a data da reunião.

contato com vocês ainda essa semana, caso nao
Programa Minha

seja, os ourtos condomínios ainda nao saíram as

Casa Minha Vida

datas. `Pedimos para que aguardem ate o final do

09/09/2014

mês. Estamos esperando a Caixa Econômica

Desde já agradeço a atenção.

passar as datas.

Bom dia! Desejo saber a respeito de um terreno
localizado na região o Padre Anchieta,ao lado de
um loteamento que foi vendido pela Cohab e
07/07/2014

Anônimo

Associação de moradores ao lado do Padre
Josimo,gostaria de saber se a Cohab vai vender
aqueles lotes e se consigo comprar um. Agradeço
muito a atenção

Por favor, precisamos de maiores detalhes como
Outros

endereço completo para que possamos saber se
o local pertence ou não à COHAB CAMPINAS.

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
07/07/2014

CICERO MORTEIRO DOS

GOSTARIA DE FAZER INSCRIÇAO NO

Programa Minha

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

SANTOS

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
bom dia eu gostaria de saber o resultado do
07/07/2014

josé ricardo oliveira ramos

ultimo sorteio da minha casa minha vida de 2014

Programa Minha

Não houve nenhum sorteio em 2014, e ainda não

deste mes 07 por favor vcs podem me ajudar

Casa Minha Vida

temos previsão de data para o próximo sorteio.

nisto desde ja meu muito obrigado

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ministro das Cidades alerta beneficiários sobre
venda ilegal de imóveis do PMCMV 09/05/2014
Fonte: ASCOM Ministério das Cidades O ministro
das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, durante
a entrega de 496 unidades habitacionais do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na
última segunda-feira, 5 de maio, em Campina
Grande, na Paraíba, alertou os beneficiários
sobre a venda ilegal das unidades do programa.
“Não pode alugar, não pode repassar e não pode
trocar. Este é um programa destinado para
07/07/2014

Anônimo

aquelas famílias que nunca tiveram a

Programa Minha

Entre em contato com a Caixa Econômica no

oportunidade de ter um imóvel. E este imóvel é

Casa Minha Vida

telefone 08007216268

09/09/2014

subsidiado pelo Governo Federal”, disse. O
ministro das Cidades esclareceu que os imóveis
do PMCMV só podem ser vendidos legalmente
após dez anos da aquisição, período previsto
para a quitação das prestações subsidiadas. De
acordo com Gilberto Occhi, as irregularidades e
denúncias recebidas pelo Ministério das Cidades
são imediatamente repassadas à Polícia Federal,
que investiga o caso. O ministro explicou que as
vendas realizadas antes da devida quitação do

imóvel são consideradas nulas. “Vai perder quem vendeu e quem comprou caso comprove o repasse para terceiros”, af

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Bom Dia, Gostaria de saber como faço pra
07/07/2014 Cléo Raulino Ferreira Lima

participar do programa, poderia me informar me
instruir. Obrigada Desde já

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

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

Vi que teve um sorteio dia 28do 06 gostaria de
07/07/2014

luciana

Saber se foi pra todos que estao inscritos tenho
inscricao desd 2010

No dia 28/06/2014 foi realizado o sorteio do
Programa Minha

número do apartamento e do andar para as

Casa Minha Vida

pessoas que foram comtempladas em 2012 e que

08/07/2014

já estão aprovados para a mudança.
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação

Boa tarde! Tendo em vista a quitação do contrato

financeira e documental do contrato em

n. 014.0316-8, ocorrida em 01/07/1.989 e, a

referência. Assim, após a finalização desses

expedição de formal de partilha, cuja adjudicação
07/07/2014 PAULO ROBERTO FINARDI

foi favorável a mim, único filho, PAULO
ROBERTO FINARDI, REQUEIRO a expedição da
minuta de escritura. Contatos (19) 2513 - 5730
(19) 9 9602 - 2555 No aguardo Campinas,
07/07/2.014

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

entraremos em contato com o Senhor através do
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.

11/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
07/07/2014 Joyce Carolina da Silva Cruz

Gostaria de solicitar minha participação no

Programa Minha

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

Programa Social Minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

07/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
07/07/2014

juliana dos santos Romão

Inscrição para a cohab

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite! Dei entrada para fazer Escritura do
meu imóvel no Cartório de Porto Feliz em
16/06/2014, paguei a taxa solicitada e hoje
(praticamente um mês depois) fui informada de
que a Escritura não pode ser feita, pois existem

07/07/2014

Antes de dar entrada no Cartório a sra. precisa

pendências na documentação. Alcídio Casarini é

fazer o Inventário do Sr. Alcídio e depois de

o titular do contrato e meu falecido marido e

pronto o Formal de Partilha vir até a COHAB

Benedita de Fátima Ferrari

parece que alguns ou todos os documentos

Casarini

teriam de estar em meu nome, mas um ano após

Outros

CAMPINAS e solicitar a Minuta de Escritura. Com
a Minuta de Escritura em mãos é que a sra.

meu marido falecer procurei uma advogada que

precisa procurar o Cartório. Para providenciar o

se encarregou de regularizar toda a situação do

Inventário a sra. precisa procurar um advogado

imóvel. Para mim tudo já estava resolvido, mas

que pode ser da Justiça gratuita.

hoje fui pega de surpresa. Diante disso não sei
como proceder. O que eu precisava fazer? Entrei
em contato aí no ano passado e parece que tudo
estava regularizado. No aguardo.

08/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

seu relato o inventário já foi providenciado, assim

Cartório daqui de Porto Feliz disse que não daria

abaixo encaminhamos a relação dos documentos

pra fazer, pois existem pendências. Meu marido é

necessários para a elaboração da minuta de

falecido e o contrato está em nome dele. Foi dito

escritura. A partir desta data V.S, assim que

em outra solicitação que eu precisaria procurar

desejar poderá solicitar a MINUTA de Escritura de

um advogado pra fazer o inventário do meu

Compra e Venda na sede da COHAB/CP,

falecido marido e também o formal de partilha.

localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,

Então, tanto o inventário como o formal de

no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª

partilha já foram feitos, tenho ambos em mãos.
Casarini

feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,

Daí eu precisaria pegar ambos os documentos e
comparecer aí na COHAB em Campinas para

RESPOSTA

a minuta de 1990 não tem validade. Conforme

preciso fazer a Escritura do meu imóvel, mas o

Benedita de Fátima Ferrari

DATA

Informamos que com o falecimento da Sr. Alcidio

Boa noite! Preciso tirar mais algumas dúvidas: eu

09/07/2014

RESPOSTA

Outros

solicitar a minuta de escritura, correto? Eu tenho

e a CÓPIA dos seguintes documentos: • Contrato
do Imóvel • Certidão de Casamento ou

16/07/2014

Nascimento, se solteiro, e óbito do cônjuge, se

aqui comigo um comprovante de pagamento do

viúvo (ATUALIZADA) • Carteira de Identidade do

ano de 1990 referente à minuta de escritura, ou

casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal

seja, acredito que meu marido já tenha feito,

• Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta -

inclusive deve estar aqui junto à papelada, só não

nome, rua, número, quadra e lote • Certidão

consigo identificar. A minha dúvida é: se já foi

Negativa de Débito do Imposto Predial

feita a minuta, ela foi feita em nome dele. Eu

ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ) •

precisaria fazer novamente, passando para o

Taxa de expediente no valor de R$ 120,00 (Cento

meu nome? Será que foi por isso que o Cartório

e Vinte Reais) valor sujeito a alteração.

se recusou a fazer a Escritura? E caso eu precise

ATENÇÃO • SE HOUVER MORTE DO
fazer novamente a minuta, qual é o valor da taxa que precisarei pagar e quais documentos? No aguardo.
ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU DO CO-PRO
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

09/07/2014

daniela aparecida ferreira

gostaria que vc atualizase meu cadrasto

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

10/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

0s dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Quero saber como faço o cadastro do Programa
09/07/2014

Paula Roberta Mariano

Minha Casa Minha Vida? Quais documentos
tenho que levar?

- 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

10/07/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha

não ando conseguindo ser atendida na cohab

09/07/2014

ana lucia santos

pois cada vez q vou hora o sistema esta fora

Vida, é o único Programa Habitacional em

.hora mandam ou renovar meu cadastro pelo site

andamento no município de Campinas. Por ser

q não me permite realizar. bom gostaria de obiter

um Programa do Governo Federal, a forma de

uma resposta simples por q q meu nome não

atendimento das famílias é determinada pela

conta nos ultimos sorteios bom vamo la ganho

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

950,00 provindo de 1 emprego e 3 bicos ,pago

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

uma aluguel R$450,00 em uma moradia 3

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

comodos sem quintal divido luz com mais 4

o sorteio para hierarquização do atendimento das

moradores e agua com 1 morador ok ( isso q

famílias é uma exigência do próprio programa,

chamo d moradia e um cortiço mais antes meus

conforme previsto na referida portaria. É

filhos dormir bem do q na rua . sou sozinha ,

Programa Minha

importante destacar que conforme os critérios do

tenho 2 filhos ,não recebo pensão ,meu bolsa

Casa Minha Vida

Programa, o tempo de cadastro da família no

familia e de R$70,00 reais . o que mais me revolta

município não é considerado e sim o tempo de

e q por duas vezes q foi atendida escutei q não

moradia, portanto, a data de cadastramento não

sou prioritaria ,por que não jamais ire expor meus

interfere no processo de seleção. Dessa forma,

filhos em situação de risco . me fizerão as

deverá manter seu Cadastro de Interesse em

seguintes perguntas: - se na minha residencia

Moradia sempre atualizado para participar de

tinha água encanada ( se levei como

próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios

comprovante um talão pago ) se tinha luz ou era

do programa e novos empreendimentos sejam

gato , se tinha tratamento de esgoto . fora as q

aprovados. Para realizar a atualização do

não lembro pois nesse dia q hoje completa 1 ano

cadastro é necessário apresentar os seguines

sai de la tão transtornada q so chorei lamentavel

documentos: Documentos necessários (originais):

28/07/2014

pois tive uma criação errada pois minha mãe nos criou com principio e hoje
noto
CPFq(do
sãocasal);
invalidos
 RG
Ha (do
tiveram
casal);
a coragem
 RG o

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

09/07/2014

Anônimo

gostaria de saber sobre a minuta do rs sao luis

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Minuta de Escritura

ola quero saber por que nao consigo consultar
minha inscricao pelo site ? faco o passo a passo
e qdo chega a parte d por o cpf nao entra nada no
10/07/2014

Anônimo

campo.Fzr rrsponder
deby.lima2512@hotmail.com outra pergunta

Programa Minha
Casa Minha Vida

quais as datas previstas para sorteio? obrigada e
boa noite
ola bom dia meu é taiane cristina dos santos
aleixo tenho 19 anos estou gestante ,sou mae
solteira e no momento estou sem moradia estou
desesperada minha bebe esta pra nascer .Eu
gostaria de entrar em uma destas casas que
estão abandonadas aqui no jd marisa não estou
querendo morar de graca pois gracas a deus
tenho trabalho e pretendo pagar agua ,luz e a
casinha mesmo que seja por um tempo eu fiz o
cadastro na cohab mais sei que demora .Gostaria
10/07/2014

taiane cristina dos santos
aleixo

que vocês entendessem meu desespero e
deixassem eu morar em uma destas casinhas
cujo os donos não querem e outra o pessoal
estão destruindo e eu saberei cuidar dele peço
pelo amor de Deus que pelo menos uma noticia si
posso ou não pois estou em desespero e estou
pedindo autorização para morar em uma destas
casinhas no momento estou morando com a
minha mãe mais na casa dela mora sete pessoas
e não tem espaço eu só quero arrumar as
coisinhas da minha filha solicito a resposta pois si
permitirem estou com o proposito de entrar na
casinha até sabado obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
A Minuta de Escritura do bairro Residencial São
Luís ainda não foi liberada.

DATA
RESPOSTA
10/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Voce pode entrar no site da Cohab/CP

10/07/2014

Cleiton Vinicius das merces
Santos

BOM DIA. TENHO UMA EMPRESA DE

www.cohabcp.com.br. Vá até o Cadastro de

INSTALAÇÕES E REPAROS ELÉTRICOS.

Fornecedores. Voce terá a relação de

GOSTARIA DE SABER COMO DEVO

Outros

documentos que deverá apresentar na Cohab via

PROCEDER PARA FAZER O CADASTRO ONDE

protocolo. Os mesmos serão enviados para uma

EU POSSA CONCORRER A LICITAÇÃO. ATT:

comissão analisadora, posteriormente entraremos

17/07/2014

em contato com voce.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Preciso de uma casa, pois moro na casa da
minha sogra, no momento não estou com
10/07/2014

eneide nunes de lima

condiçoes de pagar aluguel por isso q estou me
cadastrando para ter essa benção (a minha

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

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

casa).

seiscentos reais). 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

oi eu gostaria de fazer o cadasrto do minha casa
10/07/2014 cicero monteiro dos santos minha vida pois sou viúvo e pago aluguel.trabalho
como autônomo e ganho pouco.

- 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

10/07/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Ola ñ consigo falar no ramal da assistente social
quero saber qual a data para assinar contrato
10/07/2014

Aline Gabriela Barbosa

com a caixa o ultimo passo foi passar os dados
para cpfl sanasa e ate o momento em março
nada grata Aline Gabriela Barbosa.

Programa Minha

Qual é o seu codomino? o numero de telefone de

Casa Minha Vida

contato é 31199500 ou 31199643

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

10/07/2014

Anônimo

oi

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Minuta de Escritura

RESPOSTA
Precisamos dos dados do imóvel e do proprietário
para que possamos responder.

DATA
RESPOSTA
10/07/2014

O valor da renda familiar mensal permitida para o
Programa Minha Casa, Minha Vida é de R$

olá gostaria de saber se quando eu fiz o cadastro
10/07/2014

Anônimo

eu não trabalhava so meu marido e agora eu

Programa Minha

trabalho passou 100 da renda se eu for sorteada

Casa Minha Vida

não vou consegui pegar o apt?desde já agradeço.

1600,00. Grupos familiares com renda superior a
esse valor não serão atendidos. É importante

01/08/2014

destacar a importância de manter seu cadastro
sempre atualizado, principlamente quando ocorrer
alterações de renda e telefone.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Boa tarde! Gostaria de saber se ainda possui

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

apartamentos ou casas da COHAB para
10/07/2014

Nayara Ribeiro Nogueira

incrições, gostaria de me isncriver. Caso não
tenha nada aberto ainda, se possui previsão para
abertura das incrições OBrigada

Outros

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

10/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento Campinas é o Minha
Casa Minha Vida. Por ser um Programa do
Governo Federal, a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os

ola me chamo claudia,fiz o cadastro no programa

parâmetros de priorização e o processo de

minha casa minha vida ai na cohab,ja atualizei e

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

nada de me chamarem,moro de favor,tenho duas

hierarquização do atendimento das famílias é

filhas que necessitam de um lar.gostaria que

uma exigência do próprio programa, conforme

voces me ajudassem pois estou muito
10/07/2014

claudia

necessitada.conheço muitas pessoas q

Programa Minha

conseguiram e nem precisavam.uma tia minha foi

Casa Minha Vida

chamada duas vezes mas ela nao

previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,

24/07/2014

o tempo de cadastro da família no município não
é considerado e sim o tempo de moradia,

precisa...gostaria de saber se nos duas fossemos

portanto, a data de cadastramento não interfere

ai se ela consegue passar p mim,pois,iria me

no processo de seleção. Além disso, o cadastro é

ajudar bastante...grata pela atenção,estou no

intransferível, ou seja, sua tia não poderá passar

aguarde do retorno...

para você o direito de atendimento. Dessa forma,
deverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

Gostaria de saber pois participei de um sorteio no
ano de 2005 no CDHU NÃO FUI
10/07/2014 MARIA FLAVIADE MOURA

CONTEMPLADA MAS GOSTARIA DE SABER
SE MEU CADASTRO AINDA TEM VALIDADE
OU DEVO REFAZE-LO? Att, Maria

Programa Minha
Casa Minha Vida

Nós somos a COHAB CAMPINAS e não CDHU.

10/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Euclides José Rosini faleceu em 01/08/2010 e
sua esposa Dulcinéia dos Santos Rosini faleceu
em 12/01/2011, o imóvel que consta no contrato
acima declinado foi inventariado nos autos do

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

processo 0065350-35.2010.8.26.0114 que

em referência, solicitamos o comparecimento

tramitou pela 1ª Vara de Família da comarca de

nesta Companhia, no horário das 08h às 16h,

Campinas, sendo expedido formal de partilha em
10/07/2014

DANIELA CRISTINA

18 de junho de 2014, onde figurou como

ROSINI

inventariante a ora requerente Daniela Cristina

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Dayane, Felipe

21/07/2014

ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)

Rosini, na qualidade de herdeira, por seu

3119-9590, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço

advogado Eclair Inocencio da Silva OAB/SP

da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10

102.111,que inclusive tem procuração para atual

- Parque Itália - Campinas / SP.

junto a COHAB (exibira os documentos
oportunamente)necessita regularizar a situação
do imóvel, pois pretendem vender o mesmo.
Sendo este o motivo da solicitação.
Bom dia gostaria de saber se voces tem previsao
10/07/2014

luciana

para algum sorteio dos apts em campinas
aindainda este ano

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o

Casa Minha Vida

próximo sorteio.

16/07/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

gostaria de saber quando sera aberta as
10/07/2014

geni mendes da trindade

escrições da casa propria e se é possível receber
o viso por e-mail

Outros

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

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

solicito a inscrição no programa minha casa
10/07/2014

Daniela silva roda

minha vida pois moro de aluguel com minha

Programa Minha

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

marido e 4 filhos e o dono do imóvel aonde moro

Casa Minha Vida

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

11/07/2014

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

esta pedindo de volta

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

10/07/2014

jose domingos gomes

passei em um concurso em campinas e talves

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

seja contado a assumir cargo ate março de 2015

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

gostaria de saber se existe algum lançamento

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

para este periodo da cohab pela minha casa

requisitos para se inscrever no Programa Minha

minha vida poi sera nescessario eu me mudar

Programa Minha

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

para campinas,peço informaçoes pois quer ir ate

Casa Minha Vida

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

campinas para fazer minha inscriçâo se ja estiver

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

disponivel,obrigado ppor enquanto pela vossa

seiscentos reais). A lista de documentos está no

atenção,espero um dia poder realizar um contrato

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

com vocêis

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

11/07/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa noite, sou amasiada a 2 anos e 6 meses
10/07/2014

ana luiza valencio ferreira

requisitos para se inscrever no Programa Minha

gostaria de saber se posso me inscrever no

Programa Minha

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

programa, se sim gostaria de saber como.

Casa Minha Vida

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

Obrigada

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

11/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou separada há dez anos, não moramos juntos,
mas legalmente ainda sou casada. Nesse tempo,
10/07/2014

Rute Nucci

o meu marido adquiriu um apartamento e um

Outros

terreno. Isso me impede de fazer a inscrição?
Obrigada.
Gostaria de confirmar se meu cadastro ainda esta
11/07/2014

Andreia

ativo pois recebi uma carta para sorteio em
setembro de 2012 e até o momento mais nada.

Programa Minha

O seu cadastro está ativo e até o momento ainda

Casa Minha Vida

não foi sorteada.

11/07/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Minha inscrição para o sorteio DE MORADIA
11/07/2014

Alex Martins Silva

requisitos para se inscrever no Programa Minha

NÃO ESTÁ MAIS ATIVA , GOSTARIA DE ME

Programa Minha

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

INSCREVER POIS PAGO ALUGUEL E TENHO 2

Casa Minha Vida

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

FILHOS....

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Sou moradora de Campinas e gostaria de saber
11/07/2014

Isabel Cristina dos santos

como faço para participar dos projetos de moradia
no município?

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

QUERIA ESCLARECIMENTOS E PREVISÕES
REAIS SOBRE A TOTAL ENROLAÇÃO DO
RESIDENCIAL SIRIUS. SOUBE QUE OS
EMPREMDIMENTOS A 2 E B3 INICIAM AS
ASSINATURAS E VISTORIAS NO DIA 23,
PORÉM QUERO DATA PARA O CONDOMÍNIO
A1. ESTAMOS HA QUASE 1 ANO
AGUARDANDO TOTAL INEFICIÊNCIA DE
11/07/2014

Anônimo

CAIXA ECONOMICA, PREFEITURA, PDG, OU
SABE-SE LA MAIS QUEM. POREM GOSTARIA

Os condomínios A1 e B4 do residencial do Sirius
Programa Minha

estão sendo entregues neste més de setembro,

Casa Minha Vida

caso não tenha a data da mudança entre em

29/08/2014

contato com a COHAB.

DE DATAS PARA OS CONDOMINIOS DO A1,
QUANDO COMEÇAM AS VISTORIAS E
ASSINATURAS DE CONTRATOS. E
ESCLARECIMENTO DO PORQUE DE TANTA
DEMORA, DE TANTO PRAZO DADO E NÃO
CUMPRIDO. AGUARDO UM CONTATO. MUITO
OBRIGADO

11/07/2014

Anônimo

Invasão de terras se direcionando ao Jardim do

A área do Jd. do Lago 2 é administrada pela

Lago 2 Continuação, próximo à avenida

Secretaria de Habitação e não pela COHAB

Conceição Ribeiro. Já existem algumas pessoas

Outros

CAMPINAS. Favor entrar em contato através do

cavando poços e inserindo estacas a fim de

fone: -31199613 - Rua São Carlos, 677, Pq Itália,

construir barracos.

Campinas/SP.

16/07/2014

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
11/07/2014

Tabata Ponce

Gostaria de saber se está ocorrendo inscrições
para habitação na região de Campinas

Outros

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

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

11/07/2014

LUCAS DE OLIVEIRA
SOARES

QUERIA SABER ONDE POSSO ADQUIRIR UM
IMÓVEL JUNTO AO PROGRAMA
DISPONIBILIZADO SOU CASADO !

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Se mudou algum dado pessoal é aconselhável
renovar o cadastro. Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

11/07/2014

Boa noite já tenho o cadastro na Cohab de

Os dois principais requisitos para se inscrever no

Jennifer crislem de oliveira

Campinas quero saber se preciso atualizar todo

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

souza

ano. Ainda estou ativa no sistema pra próximos

Outros

sorteios. Att.Jennifer.

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

12/07/2014

Anônimo

Como se inscrever no Programa Minha Casa

Programa Minha

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

Minha vida?

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Contrato referente ao Jd. Bassoli deve ser
12/07/2014

irene de souza

solicito copia de contrato

Cópia de contrato

solicitado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

16/07/2014

Agência da Av. Francisco Glicério.
É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento em Campinas é o
Minha Casa Minha Vida. Por ser um Programa do
Governo Federal, a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os
ola bom dia estou a procura de casa pra comprar
12/07/2014

Valdeci da silva

em campinas aguarde contato para maior
resultados

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/07/2014

hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá
seu Cadastro de Interesse em Moradia na
COHAB para participar de próximos sorteios,
caso se enquadre nos critérios do programa e
novos empreendimentos sejam aprovados.

Boa tarde , fui sortedada mes 09/2013 compareci

Ainda não obtivemos retorno da CAIXA

a cohab para montar pasta e gostaria de saber se

ECONÔMICA FEDERAL com relação a análise

fui aprovada pela caixa economica federal . Estou
12/07/2014

das famílias indicadas ao Takanos. O sorteio das

magda aparecida lopes

anciosa acabo de ver no sit que 40 apartamentos

Programa Minha

40 unidades não está relacionado a reprova e sim

bonfim

serão novamente sorteados por falta de

Casa Minha Vida

as famílias que foram sorteadas e não

aprovação das familias junto a caixa economica

compareceram para a montagem da pasta. Assim

federal isso me dessesperou por favor me

que obtivermos a relação dos aprovados

informem minha situação ! Muito obrigado .

entraremos em contato.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Prezados; Gostaria de obter informações para me
13/07/2014

Flávia Daniela Pinheiro

inscrever Cohab Campinas. Como devo

Programa Minha

Prado

proceder? Ainda existe possibilidade para esse

Casa Minha Vida

ano de 2014? Aguardo breve retorno. Obrigada.

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

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

13/07/2014

fazer cadastro na cohab

oi busco com voceis forma de me cadastra na
cohab

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Gostaria de saber quais os documentos
necessários e como faço para fazer inscrição
14/07/2014

Maria Luiza Malu

para habitação, pois estou tentando entrar em
contato através dos telefones sem sucesso.
Obrigada!

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Empreendimento Takanos foram realizadas pela

disseram que eu vou ter q sair qdo tds sairem. ,

SEHAB e não pela COHAB. Portanto, sugiro que

mais assim tem gente q nao tinha cadastro e fez

entre em contato com o referido órgão através do

de ultima hora e ganho , ai essa pessoa vai e eu

telefone 31199633 ou na Rua São Carlos, 677 -

vou pro aluguel ? E vcs nao poderao nem dar o

devidas orientações. Quanto a novos sorteios

aluguel sozinha :( qeria tambem saber qdo vai ter

para seleção de famílias não há previsão de

sorteio pra novas habitaçoes ?
Anônimo

Caso de falecimento qual processo

24/07/2014

Parque Itália, ao lado da COHAB, para receber as

aluguel pq fica pesado so pra uma pessoa pagar

14/07/2014

RESPOSTA

inclusive Jardim Campineiro, para o

minha rua vai sair todos pro takamo menos eu

Anônimo

DATA

As indicações das famílias da região norte,

Bom dia entao eu moro no jardim campineiro e

14/07/2014

RESPOSTA

ocorrer.
Outros

Por favor, preciso de maiores esclarecimentos
pois a mensagem está anônima e sem assunto.

14/07/2014

Bom dia! Gostaria de saber se o loteamento
localizado na Chácara Salamajú,na R:José
Preciso de mais informaçoes para orienta-lo

Mendonça,Bairro José Mendonça.Fica localizado
14/07/2014

Anônimo

próximo ao antigo Novo Hotel,também ao lado do

Outros

loteamento Padre Josimo,se esse loteamento

corretamente, por exemplo qual o nome do

21/07/2014

loteamento.

seria da Cohab,se for como faço para aquirir um
desses lotes. Desde já agradeço
Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que a Sra. participou do sorteio para
o Programa Minha Casa, Minha Vida e foi

Bom dia! Gostaria de saber minha situação junto

sorteada com a classificação 8485 - cadastro

a Cohab,pois participei do sorteio ano passado e
14/07/2014

Valdeneia Pereira de Souza
de Jesus

reserva. Ocorre que o atendimento já foi

fui contemplada,mas meu nome não aparece
mais nas listagens,quero saber se vou participar
de outro sorteio.E também se posso participar de
projeto habitacional em minha cidade. Desde ja
agradeço

Outros

encerrado e a sua classificação não foi atingida,
pois convocamos até a classificação 5994. Além
disso, para participar do Minha Casa, Minha Vida
em Campinas, uma das regras é residir no
município. Portanto, sugiro que procure a
Prefeitura de sua cidade e se informe sobre os
programas habitacionais disponíveis.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
14/07/2014

silvio antonio do amaral

Gostaria de solicitar inscrição para projeto minha

Programa Minha

selistrino

casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
O critério para selecionar candidatos é sorteio,
portanto não existe colocação em fila de espera.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Gostaria de saber qual minha colocação na fila de
14/07/2014

Angela Costa Soares

espera por um imovel e quando posso fazer

Programa Minha

atualização de dados visto que tenho 2 filhos

Casa Minha Vida

agora. Grata Angela

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, ÍTEM 1.2.

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
14/07/2014

Luana Dian Lopes

Bom dia, gostaria de saber a documentação pra

Programa Minha

atualizar meu cadastro. Obrigada

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Olá boa tarde! Gostaria de orientações sobre a
14/07/2014

Anônimo

inscrição online no Programa Cohab Campinas,
agradeço desde já. att; Ricardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

PRECISO DA 2a.VIA DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ADQUIRIDO
14/07/2014

RITA DE CASSIA

EM MARÇO/1993. E TAMBEM COMO

RUMENOS

FUNCIONA O PEDIDO DE MINUTA,E SEUS
CUSTOS SEM MAIS, ATENCIOSAMENTE, MEU
MUITO OBRIGADA

Cópia de contrato

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Piracicaba.

17/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
14/07/2014

Diana Santana

Gostaria de saber como faço para fazer inscrição

Programa Minha

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

e quando posso? o que é preciso levar?

Casa Minha Vida

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

15/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Gostaria de Saber se A dia Especifico Para Tratar
14/07/2014

Benedito Nascimento

de Assunto Relacionado Ao Bairro Vida Nova (

Outros

documentos Mudança )
Ola boa tarde, Gostaria de saber como faço para
14/07/2014

DRIELE REGINA DE
OLIVEIRA

segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 h.

17/07/2014

Infelizmente o seu cadastro ainda não foi

consultar se fui sorteada pela cohab, pois realizei
inscrição na cohab o ano passado,e gostaria de

O sr. precisa solicitar a Minuta de Escritura, de

Outros

sorteado. O último sorteio foi em 16/07/2014 e

17/07/2014

ainda não temos previsão de data para o próximo.

saber qual a data de sorteio para verificar.
Obrigada pela atenção.

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

Boa Tarde ! Gostaria de saber quais são os
14/07/2014

Giseli Da Silva Gomes

documentos para fazer inscrição na cohab
Obrigada

Outros

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

15/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Seu cadastro está inativo. Compareça até a
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira, entre
8:00 e 16:00 horas para fazer ou atualizar seu
cadastro. Os dois principais requisitos para se

peço a gentileza de verificar se o cadastro que
14/07/2014

genilson da silva

realizei a alguns anos atras ainda esta ativo junto

Programa Minha

a cohab,ou se terei que recadastrar novamente.

Casa Minha Vida

grato.

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

15/07/2014

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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

15/07/2014

Carlos Alexandre da Silva

Gostaria de fazer a inscrição para a cohab, quais

Programa Minha

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

os meios que eu tenho que seguir

Casa Minha Vida

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

15/07/2014

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

Para o Programa Minha Casa, Minha Vida o

atrapalha ter restrição no nome.. se eu tenho
15/07/2014

Anônimo

como devo proceder ? Para que futuramente não

Outros

tenha problemas no contrato ?Posso perder a

uma vez que não encontrei este comprovante em

24/07/2014

Temos a informar que não fornecemos número de
inscrição, porém o Sr. poderá acessar o site da

Solicito que seja enviado o nº de minha inscrição,
RUBENS MACHADO

Econômica Federal, Banco do Brasil ou Receita
Federal. Apenas nesses órgãos.

chance ?

15/07/2014

candidato não poderá ter restrições com a Caixa

Outros

minha residência. Grato Rubens Machado

COHAB - opção Serviços - consulta inscrição
COHAB e verificar o status de seu cadastro.

24/07/2014

Segue o endereço para realizar a consulta:
http://www.cohabcp.com.br.

15/07/2014

Anônimo

BOm dia

Regularização
Fundiária

15/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
15/07/2014

miriele de araujo Lins tigre

Solicito cadastro cohab habitacao

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

15/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 16h,
15/07/2014 Edson Sebastião de Almeida

Venho através desta solicitar a Minuta de
Escritura. Grato Edson Sebastião de Almeida.

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Dayane, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9590, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
BOM DIA! pela terceira vez estou tentando um

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

contato... Fui sorteada para adiquirir um
apartamento no SIRIUS em Setembro de
2012.Participei de 4 reunioes, sendo que a ultima
foi em setembro de 2013,nesta reuniao foi dito
que a entrega do apartamento seria no mes de
novembro de 2013. Apos isso nao tive mais

15/07/2014

VANESSA CRISTINA DOS
SANTOS ELOI

nenhuma informação, fui ate a cohab e me

Precisamos saber qual é o seu condomínio, por

disseram que devo aguardar, mas tive a

que alguns empreendimentos estão sendo

informação de algumas familias que foram

Outros

entregues neste més de setembro. Entre em

sorteadas na mesma data ja se mudaram.

contato com a Cohab caso não tenha a data de

Gostaria de ter uma informação mais especifica

sua mudança.

29/08/2014

sobre o meu caso, pois na ultima solicitação tive
uma resposta generalizada dizendo que todas as
familias ainda estao aguardando a entrega,mas
pelo que vejo essa informação esta incorreta.
Peço a gentileza de me darem um retorno, pois
estou ja a mais de 6 meses sem uma resposta
concreta. Att,
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Olá Bom dia gostaria de me inscrever na Cohab
15/07/2014

Bianca dos Santos Felix

requisitos para se inscrever no Programa Minha

mas sou mãe solteira gostaria de saber se eu

Programa Minha

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

posso ou é só pra pessoas casadas?Obrigada e

Casa Minha Vida

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

aguardo um contato.

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.

15/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
15/07/2014

Renata Bastos de Oliveira

Boa tarde ... gostaria de fazer um cadastro com a
cohab para concorrer a uma casa como faço ??

Outros

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

15/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Prezados Senhores, fazendo a consulta na
relação dos candidatos para o sorteio de 2014

A renda máxima para participar dos sorteios no

não encontrei meu nome com CPF posso saber
15/07/2014

Maria Aparecida de Souza

por que? Tanto que preciso de moradia nem nos

Programa Minha

sorteios estou participando. Aguardo retorno em

Casa Minha Vida

que lugar de inscrição que me encontro que nem

PROGRAMA MINHA CASA MINHA da COHAB
CAMPINAS no momento é de R$1.600,00 e

15/07/2014

conforme dados do seu cadastro a sua renda
familiar é de R$ 2.235,00.

estou participando dos sorteios. Tenho que fazer
alguma coisa???

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
GOSTARIA DE SABER O QUE PRECISA PARA
15/07/2014

Adenislaine Ambrozio

FAZER CADASTRO DE MINHA CASA E MINHA
VIDA, E DA COHAB. GRATA

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

15/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu CPF não está cadastrado na COHAB
CAMPINAS. Por favor, compareça na Cohab

boa noite eu gostaria de sabe se a pessoa tem

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

que morar em campinas para fazer a excrição da

16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

cohab porque em 2007 eu fiz a excrição dai fui na

Os dois principais requisitos para se inscrever no

habitação de hortolândia eles falaram a excrição
15/07/2014

Anônimo

que eu fiz em 2007 foi para cohab de campinas

Outros

eu pesquisei pelo meu cpf e nao constou vcs

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

16/07/2014

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

pode manda uma reposta por meu email

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

rosi1915@hotmail.com Obriga! Rosilene da silva

está no site: www.cohabcp.com.br

CPF:225 986 358 25

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

PRECISO DE UMA CASA PRA MORAR PAGO
15/07/2014

MARCELO ROBERTO REIS

ALUGUEL E NAO TENHO MAIS CONDIÇÕES

Programa Minha

DE MELO

TENHO TRES FILHOS E MINHA MULHER ESTA

Casa Minha Vida

DOENTE ME AJUDEM

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, ÍTEM 1.2.

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite! Gostaria de saber sobre a solicitação
1254, que foi feita em 09/07/2014 e até a
presente data encontra-se com a situação "Em
análise". Eu precisava de uma posição com uma
15/07/2014

Benedita de Fátima Ferrari
Casarini

certa urgência e caso a minha presença na
COHAB seja necessária, eu poderia ir nesta
sexta-feira (18), pois é folga do meu filho e ele
poderia me levar, mas isso se eu realmente
precisar ir até aí. Logicamente seria desejável
que tudo estivesse regularizado e que nossa
presença não fosse necessária. No aguardo.

Outros

Informamos que sua solicitação foi respondida
em 17/07/2014.

18/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Nº. CONTRATO: 1150196 Assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,
e a CÓPIA dos seguintes documentos: • Contrato
do Imóvel • Certidão de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e óbito do cônjuge, se
viúvo (ATUALIZADA) • Carteira de Identidade do

16/07/2014

Jose Donizete de Paiva

bom dia, gostara por gentileza de saber a

casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal

situação atual do imovel em relação de

• Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta -

documentação pendetes para assim poder

Minuta de Escritura

nome, rua, número, quadra e lote • Certidão

efetuar a regularização do mesmo, aguardo uma

Negativa de Débito do Imposto Predial

resposta da Cohab, sem mais obrigado Donizete

ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ) • Se

21/07/2014

for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍNIO
ORIGINAL (assinada e reconhecida firma pelo
SÍNDICO) • Taxa de expediente no valor de R$
120,00 (Cento e Vinte Reais) valor sujeito a
alteração. ATENÇÃO • SE HOUVER MORTE DO
ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU DO COPROPRIETÁRIO DEVERÁ SER APRESENTADA
A CÓPIA LEGÍVEL DO INVENTÁRIO, RG,CPF,
CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

BOM DIA ESTOU COM DUVIDO REFERENTE

principais requisitos para se inscrever no

AO CADASTRO PARA HABITAÇÃO. GOSTARIA
DE SABER OQUE DEVO FAZER PARA ME
16/07/2014

Jefferson Laurindo

CADASTRAR MORO DE ALUGUEL E ESTOU
INTERESSADO A ME CADASTRAR NUMA

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

MORADIA PRÓPRIA MUITO OBRIGADO E UM

está no site: www.cohabcp.com.br

ÓTIMO DIA.

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2. Luzia dos Santos Serviço
de Informação ao Cidadão Cohab Campinas
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

16/07/2014

Anônimo

quais são os requisitos p se cadastrar no

Programa Minha

programa?

Casa Minha Vida

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

16/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

16/07/2014

Anônimo

aonde eu poco encontra a lista dos de quem foi
sorteados pela cohab ?

A relação está disponibilizada no site da COHAB:
Outros

http://www.cohabcp.com.br/mcmv/mcmv2014.htm
l

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas é o Minha Casa Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

tenho um cadastro pro projeto minha casa minha

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

vida mais não fui sorteado mais hoje eu vim aqui

o sorteio para hierarquização do atendimento das

para saber se vcs pode me ajudar pois fiz uma
16/07/2014

evanildo margarido

cirugia da coluna to sem poder andar e

Programa Minha

nessessito de uma moradia pago aluguél mais

Casa Minha Vida

pra min tem sido dificl pois no pelo inss sou

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É

24/07/2014

importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no

sozinho e não tenho com quem contar desde ja

município não é considerado e sim o tempo de

agradeço o meu contado

moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção. Dessa forma,
deverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

quando vou pesquisar por meu numero de
16/07/2014

Anônimo

inscrição, não está aparecendo ele, só aparece
meu nome cpf meu e da minha esposa pode me
ajudar

Outros

Não trabalhamos com número de inscrição. O
cadastro é acessado através do CPF.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 8h às 16h,

Como eu faço para adquirir a minuta da minha
16/07/2014 Sergio Aparecido Perereira

casa, se tenho que ir ate ai para buscar, ou posso
solicitar por um escritório ou vocês me manda

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Dayane, Felipe

21/07/2014

ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)

pelo correio.

3119-9590, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Como faço para poder me inscrever na COHAB.
16/07/2014

Anônimo

e qual a renda minima e máxima que poso
possuir para eu poder fazer a inscrição?

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

16/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atualização de cadastro só pode ser efetuada
pessoalmente e peló próprio titular. Por favor,
compareça na Cohab Campinas, de segunda a

16/07/2014

Paulo Henrique Liberato

Como atualizar meu endereço? Preciso

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

comparecer pessoalmente na COHAB ou posso

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

fazer pela internet? Se tiver que ir até a COHAB
para atualização de endereço, posso mandar

Outros

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

outra pessoa? Aguardo retorno Atenciosamente,

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

Paulo Henrique Liberato

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

17/07/2014

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
16/07/2014

Caroline Nayara Vizentin

Oie gostaria de saber , se a pessoa for sorteada

Programa Minha

Quando a pessoa é sorteada a COHAB

Bizzo

qual documentos é nescesario levar?
Gostaria de saber se ainda haverá sorteio em

Casa Minha Vida

CAMPINAS envia uma Carta de Convocação.
Ainda não temos previsão de data para o próximo

2014, além do sorteio realizado no dia
16/07/2014, gostaria de saber se existe algum
16/07/2014

Marcos de Jesus

programa voltado para portadores do vírus HIV,
gostaria de saber se a Cohab consegue financiar

sorteio. - Os portadores de doença grave,
Programa Minha

deficientes e idosos contam com uma cota

Casa Minha Vida

especial de 3% na ocasião dos sorteios. - A

18/07/2014

COHAB CAMPINAS não financia imóveis e sim a

imóvel usado cuja construção não foi através da

CAIXA ECONÕMICA FEDERAL.

Cohab. Grato.
Bom dia, Tive a informação que ontem 16/07
17/07/2014

18/07/2014

Janaina Oliveira dos Santos

houve sorteio do programa minha casa minha

Programa Minha

M. Silva

vida, gostaria de saber se fui sorteada. Grata,

Casa Minha Vida

Infelizmente a sra. ainda não foi sorteada.

17/07/2014

Janaina
Bom Dia! venho por meio desta, saber
informações sobre a previsão do sorteio para
17/07/2014

debora cristina borsato

quem se cadastrou em 2014..! Como esse ano
ainda não houve sorteio, acredito que ainda
possa ter.. Aguardo retorno. Att,

Outros

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

17/07/2014

DATA

17/07/2014

NOME

MÁRCIO ROGÉRIO DE
SOUZA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom Dia. 1º - Referente ao Sorteio das Casas

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

que ocorreu na data 16/07/2014, o meu nome

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

saiu na lista e não fui sorteado. Gostaria de saber

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

se eu volto para lista de sorteio para uma próxima

principais requisitos para se inscrever no

oportunidade? 2º - Preciso que o meu endereço

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

de correspondência seja o mesmo que consta

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

nesta solicitação, pois é onde eu moro

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

atualmente. 3º - Para poder participar dos

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

sorteios da casa da Cohab/Minha Casa Minha

está no site: www.cohabcp.com.br

vida, qual a documentação necessária? Obrigado,

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

Márcio Rogério de Souza.

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

DATA
RESPOSTA

17/07/2014

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
17/07/2014

Anônimo

Olá,eu gostaria de saber quando abre as

Programa Minha

inscriçoes do minha casa minha vida.. Obrigada!

Casa Minha Vida

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

17/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Bom dia por favor quero saber quando o
17/07/2014

Anônimo

condominio A1 do residencial sirius ira asinar

Programa Minha

contrato. OBRIGADA = Andreza Mendes da

Casa Minha Vida

Cunha

Os condomínios B4 E A1 estão sendo entregues
neste més de setembro, caso não tenha a data de
sua mudança entre em contato com a Cohab.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Autônomo pode efetuar a inscrição, porém para
provar mais de dois anos de moradia em
Campinas precisa trazer DECLARAÇÃO DE
POSTO DE SAÚDE onde possuir cadastro. Por
favor, compareça na Cohab Campinas, de

17/07/2014

Anônimo

Olá,bom dia, para a inscriçso do plano, e

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

necessario que tenho carteira assinada por mais

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

de um ano? Se a pessoa trabalhar autonoma, ela

Programa Minha

principais requisitos para se inscrever no

consegue fazer normalmente a inscriçao? E se

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

tiver menos de um ano de carteira assinada?.

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Preciso tirar essas duvidas,Obrigada.

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

17/07/2014

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2. Luzia dos Santos Serviço
de Informação ao Cidadão Cohab Campinas
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

GOSTARIA DE SABER QUAL A
17/07/2014

FABIO VIEIRA LOPES DE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA

Programa Minha

SOUSA

CADASTRAR NA COHAB E NO PROGRAMA

Casa Minha Vida

MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

18/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Bom dia! Gostaria de saber quando haverá um
17/07/2014

Ridlei pereira

novo sorteio de imóveis em Campinas. Para

Programa Minha

atualizar meu endereço é somente no endereço

Casa Minha Vida

de vocês ou pode ser feito via internet? Obrigado.

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

18/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Bom dia Como que funciona o programa Minha
17/07/2014

Anônimo

Casa Minha Vida? Ou quanto tempo demora?
será que posso participar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

17/07/2014

Anônimo

Quero saber se fui sorteado

Programa Minha

Precisamos de identificação para podermos

Casa Minha Vida

responder pois a mensagem está anônima.

18/07/2014

Gostaria de me inscrever no plano de habitação
17/07/2014

Sueli Aparecida Gomes

fiz inscrição em 1980 mas não fui chamada se

Programa Minha

possivel gostaria de saber como posso fazer

Casa Minha Vida

obrigada aguardo.

18/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, envie nova mensagem com maiores
esclarecimentos. Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Preciso de uma casa me ajude a financiar entre
17/07/2014

Anônimo

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

em contato com 32460545 para que vcs aceite

Programa Minha

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

essa proposta de me ajudar financiar casas em

Casa Minha Vida

seiscentos reais). Compareça na Cohab

campinas

18/07/2014

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS,ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Gostaria de saber se posso fazer o cadastro
17/07/2014

Gustavo Henrique Pires

online ou apenas presencialmente. Desde já,

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

18/07/2014

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

obrigado.

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 16h,
18/07/2014

nilson rafael da silva

como proceder para providenciar a minuta de
escrituro do imóvel citado acima.

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Dayane, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9590, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

21/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
18/07/2014

Anônimo

como faço para me inscrever?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

18/07/2014

BRUNO VITOR SIQUEIRA
PAIXÃO

BOM DIA, Quero apenas uma orientação de
como faço para me inscrever e o que devo fazer

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

para participar e como devo proceder?

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

18/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

18/07/2014

Boa tarde, gostaria de saber se a COHAB vende

A cohab esta iniciando a construçao de casas e

casas ou so pro cadastro ? Tenho uma quantia

sobrados em diversas areas de campinas para

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA em dinheiro porem não é suficiente para comprar
DE OLIVEIRA

uma casa. Outra pergunta se eu achar um

Programa Minha

isso, mesmo que a renda seja superior, tem que

Casa Minha Vida

fazer o cadastro e tera informaçoes com os func.

pessoa vendendo terreno da cohab posso

Guilherme, Cesar ou Benedito. Quanto a comprar

comprar?

terreno deve se orientar antes de comprar.

21/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Senhores(as). Gostaria de saber quem
seria o responsavel por entregar a planta ouo

Por favor entre em contato com a construtora,

mapa da parte interna dos apartamentos do
18/07/2014 Cleber Bittencourt da Silveira

condominio abaeté. Foi citado em umas das

Programa Minha

reuniões no SEHAB, que dariam um mapa ou

Casa Minha Vida

uma planta de onde poderia pregar, fazer furos

isso você poderia ter pedido para os engenheiros
no dia da mudança, caso não consiga procure a

29/08/2014

Assistente Social do condomínio e relata isso
para ela.

nas paredes dos apartamentos! Com quem eu
verifico, e onde conseguir? Att. Obrigado.
Boa tarde, Gostaria de esclarecer uma dúvida,
comprei um imóvel da Cohab que tinha
financiamento da CEF sendo que já há alguns
meses terminaram as prestações. Quando
realizei a compra do imóvel fiz junto ao Cartório
um Contrato de gaveta e agora gostaria de saber
18/07/2014

Anônimo

se somente com a procuração do antigo
proprietário posso comparecer na Cohab para
solicitação da Minuta da Escritura do imóvel ?
Outra coisa, o processo é somente este para
conseguir a Escritura para poder registrar no
Cartório ? Desde já agradeço pela atenção e fico
no aguardo da resposta; Flávio Souza.

Por favor, envie nova mensagem informando qual
Minuta de Escritura

o bairro, número de contrato, endereço, para que
possamos pesquisar em nossos arquivos.

21/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento em Campinas é o
Minha Casa Minha Vida. Por ser um Programa do
Governo Federal, a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os

18/07/2014

chaiane talissia alves

ola gostaria de saber estou na lista mas nunca fui

parâmetros de priorização e o processo de

sorteada moro de favor deu de 2009 estou

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

desempregada e meu marido tambem e voces

hierarquização do atendimento das famílias é

nao tao preferencia par que ganha menos que um

uma exigência do próprio programa, conforme

salario minimo estou tendo ajuda do bolsa familia
e de um programa de renda e mesmo assim nao

Programa Minha
Casa Minha Vida

previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,

consigo sair no sorteio tinha uma crianaca agora

o tempo de cadastro da família no município não

tenho outra e nao fui ainda sorteada o que devo

é considerado e sim o tempo de moradia,

fazer neste caso

portanto, a data de cadastramento não interfere
no processo de seleção. Dessa forma, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos
sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

Eu Carina Gressi da Silva tenho um Cadastro de
Inscrição para adquirir um imóvel junto a cohab
desde 2007 cpf 34566516865 gostaria de mudar
a titularidade do meu conjugue, pois separei alias
18/07/2014

carina gressi da silva

só moravamos juntos , gostaria de saber como

Programa Minha

faço para só eu ficar titular, e se tem como pela

Casa Minha Vida

internet alterar os dados ou telefone pois trabalho
de segunda a sexta feira das 7:00 as 17:00 e a
cohab está fechada quando saio do serviço .
Obrigado boa noite . Aguardo retorno.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Infelizmente a sra. ainda não foi sorteada. Não
temos como saber se a sra. será sorteada, pois aí
não seria sorteio. O PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA da COHAB CAMPINAS no
momento só trabalha com apartamentos. A sra.
pode atualizar seus dados a qualquer momento.

Verifiquei que meu nome aparece na lista de

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

aptos para o sorteio 2014. Como saber se serei
18/07/2014 Angélica Ribeiro Perciliano

sorteada? E se sorteada só pode ser

Programa Minha

apartamento? Posso atualizar minhas

Casa Minha Vida

informações antes de completar um ano de

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

21/07/2014

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

inscrição?

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, ÍTEM 1.2.

eu gostaria de saber se eu fui sorteado como eu
18/07/2014

Anônimo

posso saber caso de para eu saber me manda o
link por aqui

Programa Minha

A lista dos sorteados está disponível no site

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br.

21/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente temos a informar que o Programa
Minha Casa, Minha Vida é um Programa do
Governo Federal e a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Conforme o item 5.3.4
da referida Portaria, a deficiência deverá ser
comprovada através de atestado médico que
comprove a deficiência alegada e que contenha o

Boa noite, Quais os documentos necessários

número da Classificação Internacional de

para que um portador de HIV/Aids necessita
18/07/2014

Marcos de Jesus

apresentar para que tenha direito a participar com
concorrendo a cota de 3% nos próximos sorteios
de unidades habitacionais da COHAB? Grato.

Outros

Doenças (CID) e a classificação da deficiência de
acordo com o Decreto nº 5.296, de 2 de

28/07/2014

dezembro de 2004. Segue trecho do decreto que
trata dos casos que são considerados como
deficientes: § 1o Considera-se, para os efeitos
deste Decreto: I - pessoa portadora de
deficiência, além daquelas previstas na Lei no
10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui
limitação ou incapacidade para o desempenho de
atividade e se enquadra nas seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial
de um ou mais segmentos do corpo humano,

acarretando o comprometimento da função fís
Oi boa noite Queria esclarece uma duvida p favor
Dia 28 agora r dia 04 vai te reunião c a caixa,
gostaria saberbsevnobdia 4 da reunião com caixa
18/07/2014

Anônimo

já vamos assina contrato se pega cartão p
compra moveis??? E depois dessas duas reunião
onq vai ter q fazer p muda p apé definitivamente?
Obrigado Rossana

Qual é o seu condomínio? Esta tendo as
mudanças neste més de setembro dos
condomínios A1 e B4, em relação do cartão entre
em contato com a Caixa Econômica.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA GOSTARIA DE SABER SOBREO
SORTEIO MINHA CASA MINHA VIDA DA
COHAB, MEU NÚMERO DE INCRIÇÃO É
06330293864, ME INCREVI EM 2005 , E NUNCA
19/07/2014

Ainda não temos previsão de data para o próximo

ROSANGELA APARECIDA

FUI SORTIADA, SEMPRE FAÇO A

Programa Minha

sorteio. Informações sobre sorteio a sra. pode

BOAR

ATUALIZAÇÃO DOS MEUS DADOS, DOSTARIA

Casa Minha Vida

adquirir em nosso site ou pessoalmente na

21/07/2014

COHAB CAMPINAS.

DE SABER QUANDO VAI SER O SORTEIO E
ONDE EU POSSO ME INFORMAR SOBRE O
ASSUNTO DO SORTEIO. OBRIGADA,
AGUARDO O RETORNO.
Boa noite! Surgiu mais uma dúvida, a última: irei
solicitar a Minuta de Escritura. A minha filha é
19/07/2014

Benedita de Fátima Ferrari

casada e tem um filho. Eu irei levar a Certidão de

Casarini

Casamento atualizada da minha filha. A dúvida é:

Outros

o meu genro e meu neto também contam como
herdeiros? No aguardo.
Boa tarde, gostaria de estar fazendo o cadastro
para o programa MINHA CASA MINHA VIDA,
20/07/2014

VITOR PINHEIRO DOS

porém pede comprovação de rende, os ultimos

Programa Minha

SANTOS

olerites do casal, estamos trabalhando por conta,

Casa Minha Vida

sem registro. Nesse caso oque eu devo levar ?
alguns extratos bancarios ?
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

20/07/2014 leticia ferreira do nascimento

sou de família baixa renda moro de aluguel estou

principais requisitos para se inscrever no

passando dificuldade tenho que pagar o aluguel e

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

cuidar de um filho de 6 anos e ainda cuidar da
minha mae por faço essa solitaçao pedindo essa
ajuda

Programa Minha
Casa Minha Vida

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, ÍTEM 1.2.

21/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor queria me informar melhor para saber a
lista de sorteados da cohab. Não consigo ver na
20/07/2014

Ana carolina pires caetano

internet preciso estar irformada pois fiz minha

Programa Minha

A lista de sorteados está no site

inscrição ano passado e estou precisando muito

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br.

21/07/2014

da casa pois ainda estou desempregada.por favor
,desde ja agradeço e aguardo retorno.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Gostaria de saber como faço para fazer cadastro
21/07/2014

Damaris Rocha

para cohab... E o que necessito ter em maos para
realizaçao do cadastro...

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Bom dia, Gostaria de saber como fazer a
21/07/2014

Ubiratan Roberto Alves

inscrição para o Programa Minha Casa Minha

Programa Minha

Ferreira

Vida? E, se existe algum loteamento do programa

Casa Minha Vida

cadastrando famílias? Att, Ubiratan Ferreira

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, ÍTEM 1.2.

22/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

REF. MINHA INFORMAÇÃO REPASSADA À
COHAB ATRAVÉS DA RECLAMAÇÃO
001247/2014 - ALÉM DE NÃO HAVER NENHUM
PROVIÊNCIA A RESPEITO, VEJO NA LISTA DE
HABILITADOS PARA SORTEIO DO PRÓXIMO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA:
38660462866 JULIANA ROBERTA RIBEIRO
ESSA PESSOA ESTÁ OCUPANDO
IRREGULARMENTE UM APARTAMENTO NO
CONDOMINIO ABAETÉ E MESMO ASSIM ESTÁ
HABILITADA PARA SORTEIO DE OUTRA
21/07/2014

Anônimo

UNIDADE HABITACIONAL, POR FAVOR ME
REPASSEM O EMAIL DO MINISTÉRIO DAS
CIDADES, VOU FORMALIZAR TODAS ESSAS
INFORMAÇÕES DIRETAMENTE, VAMOS VER
SE REALMENTE HAVERÁ ALGUMA
INVESTIGAÇÃO A RESPEITO. O
APARTAMENTO QUE A MESMA OCUPA FOI
ALUGADO A ELA PELA MINHA VIZINHA, SUA
CUNHADA, SRA. ROSINER RODRIGUES DE
MOURA, RESIDENTE À AV. MAJOR ADOLPHO
ROSSIN , Nº 74 - JD. ROSSIN - É SIMPLES
PARA A COHAB, INVESTIGUE.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Entre em contato com a Caixa Econômica e
repasse essas informações pois apenas a caixa
poderá tomar providencias. 08007260101

09/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Bom dia gostaria de saber se consigo fazer
21/07/2014

Anônimo

inscrição do progama minha casa minha vida pela
internet pois eu não tenho casa e não sou casada

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

22/07/2014

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

mais gostaria de participar dos proximos sorteios.

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Entrar no site da Cohab/CP www.cohabcp.com.br
> serviços > serviços ao adquirente, basta colocar

21/07/2014

Anônimo

Como faço para imprimir a segunda via a minha
prestação?

Outros

o numero do seu contrato sem ponto e sem o
digito e o seu CPF e seguir os passos seguintes.

22/07/2014

Qualquer duvida entre em contato através do do
telefone 3119.95.79.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Queria saber qual documentos levar para fazer a
21/07/2014

lizandra

inscrição. Sou casada. Que dia que esta fazendo
a inscrição.

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

22/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A SRA. AINDA NÃO FOI SORTEADA. SEU
CADASTRO ESTÁ ATIVO PORÉM SE MUDOU
ALGUM DADO É ACONSELHÁVEL VIR PARA
ATUALIZAR. Por favor, compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

Boa Tarde eu me inscrevi na Cohab há muitos

21/07/2014

anos atras e eu ainda não tenho moradia,

16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

Dorcelina Rodrigues

gostaria de saber qual a situação do meu

Os dois principais requisitos para se inscrever no

Machado

cadastro, pois eu ainda pago aluguel, gostaria

Outros

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

muito de saber se teria uma retorno e seu eu

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

tenho que comparecer até aí...

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

22/07/2014

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
21/07/2014

Anônimo

Boa tarde!! Pra fazer o cadastro é necessário ir
até a cohab ?Ou é possivel fazer pelo site?

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

22/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Boa Tarde! por gentileza, gostaria de atualizar o
21/07/2014 Michele Rodrigues da Silva

meu cadastro, quais são os documentos

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

22/07/2014

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

necessários ? Obrigada. Michele

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento em Campinas é o
Minha Casa Minha Vida. Por ser um Programa do
Governo Federal, a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

gostaria de saber tenho inscricao a 10 anos e ate

hierarquização do atendimento das famílias é

agora nao fui sorteado para obter um
21/07/2014 tatiana sebastiana francisco

apartamento gostaria de saber como funciona .

Programa Minha

sou solteira tenho uma filha de 8 anos pago

Casa Minha Vida

aluguel 650,00 em 3 comodos e nao tenho ajuda
do pai dela

uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. 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. Dessa forma, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos
sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
21/07/2014

Anônimo

COMO FAÇO PARA ME INSCREVER NA
COHAB

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

21/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

gostaria de receber informaçao sobre
21/07/2014

Fabio Rodrigo Martins

cadastramento de moradia se esta aberto aqui

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

em campinas desde ja agradeço

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

22/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

desejo saber quando se iniciam as inscrições da
21/07/2014

rosemeire faria de oliveira

cohabcp para campinas desejo me cadastrar pra
ter um imóvel.

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

22/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O único Programa Habitacional em andamento
em Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por
ser um Programa do Governo Federal, a forma de

Prezados, boa tarde Gostaria de saber mais

atendimento das famílias é determinada pela

informações si haverá sorteios de residencias

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

para os verdadeiramente necessitados. Tenho 2

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

filhas pequenas, meu marido esta desempregado

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

tenho uma renda de 1200,00 ao mês e sou

o sorteio para hierarquização do atendimento das

obrigada a pagar mensalmente um aluguel no
21/07/2014

Caroline Valdez Moreira
Françozo

valor de R$ 700,00. Realmente preciso ser
sorteada. Podemos ver que muitos que foram
sorteados não tem a verdadeira necessidade, ou

famílias é uma exigência do próprio programa,
Programa Minha

conforme previsto na referida portaria. É

Casa Minha Vida

importante destacar que conforme os critérios do

24/07/2014

Programa, o tempo de cadastro da família no

é destinada somente a pessoas que moram em

município não é considerado e sim o tempo de

local de área de risco. O casdastro esta em nome

moradia, portanto, a data de cadastramento não

do meu marido Tiago Françozo CPF: 322365838-

interfere no processo de seleção. Dessa forma,

69. Espero verdadeiramente ser sorteada e assim

deverá manter seu Cadastro de Interesse em

poder sair do aluguel e viver mais tranquila. Muito

Moradia sempre atualizado para participar de

obrigada.

próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.
Você foi sorteado em algum empreendimento? Se

Gostaria de saber o porque da não entrega de
21/07/2014

Anônimo

alguns apartamentos do programa minha casa

Programa Minha

minha vida?pois estou esperando ja a quase um

Casa Minha Vida

ano

você foi nos informe o seu condomínio, se não foi,
os apartamentos que estão para ser entregues já
foram feitos sorteios só estão aguardando as
mudanças dos beneficidos.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite ja estou esperando há 6 meses a
entrega do apartamento do residencial Sirius ,e
até agora ninguem entrou em contato,ligo na

Os condomínios dos Siriús estão sendo

Cohab e a resposta é sempre a mesma tenho que
21/07/2014

Anônimo

esperar vcs entrarem em contato,só que pago

Programa Minha

aluguel e ja deveria ter saido da casa pois o

Casa Minha Vida

proprietario precisa do imovel,fico sem saber o

entregues neste més de setembro, caso não
tenha a data de sua mudança entre em contato

29/08/2014

com a COHAB. Lembrando que os condomínios
que estão sendo entregues são A1 e B4

que faço,e a anciedade e a incerteza,estão me
deixando muito chateada.Sera que vcs tem uma
reposta concreta???????????

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
21/07/2014

Anônimo

Gostaria de saber se há inscrição na cohab e o
que é necessário

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

22/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

gostaria de saber tenho um apartamento no jard
22/07/2014

Anônimo

bassoli em campinas e tem uma moça que
gostaria de trocar comigo no cosmo tem como

Programa Minha

Não ha possibilidades de trocas, por favor entre

Casa Minha Vida

em contato com a Caixa Econômica.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia, Senhores(as). Estou com a data da

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

mudança marcada para o dia 04/08/2014 as
10:00 horas no condominio 3 abaeté, torre 1 e
apartamento 21. Conforme houve as reuniões no
SEHAB foi dito que no dia da mudança...era para
entrar no apartamento e verificar se esta em
22/07/2014 Cleber Bittencourt da Silveira

condições de mudança se não ha avarias nos

Programa Minha

O fretamento das mudanças são de

cômodos que se houvesse não era para entrar e

Casa Minha Vida

responsabilidades dos beneficiario.

29/08/2014

fazer a mudança ! No dia da mudança se for
constatado que a avarias nos cômodos irei
recusar a fazer a mudança!!! 1º Nesse caso não
irei fazer a mudança. 2º Quem irá pagar o frete da
mudança, caso seje constatado avarias no
aparatamento? Att.
.Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
22/07/2014

Lucimar Cesar Pereira da

Bom dia, Gostaria de saber como posso me

Programa Minha

Costa

cadastrar no programa Minha Casa Minha Vida.

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2..

22/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
22/07/2014

VANESSA MORAES

Qual é o procedimento e os critérios para que eu
possa me inscrever na COHAB?

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2. .

22/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.Segue a relação dos documentos necessários:
Edital de Convocação A Prefeitura Municipal de
Campinas através da Secretaria Municipal de
Habitação e a Companhia de Habitação Popular
de Campinas convocam as famílias sorteadas no
Programa Minha Casa Minha Vida conforme
relação abaixo a comparecerem a
COHAB/CAMPINAS localizada à Av. Prefeito
Faria Lima, nº 10,Parque Itália, no dia e horário
indicado. Para tanto deverá comparecer o casal
(casados legalmente ou em união

recebi a informçao de que fui sorteada e preciso
22/07/2014

edna cavalai da silva

da lista de documentos para levar na cohab.
obrigada

Outros

estável)portando esta convocação e os seguintes
documentos originais: • RG (do casal); • CPF (do

24/07/2014

casal); • Certidão de casamento (se casado), com
averbação (se separado ou divorciado); •
Certidão de nascimento (se solteiro ou em união
estável); • Certidão de óbito e casamento (se
viúvo); • Certidão de nascimento dos
dependentes habitacionais; • RG e CPF dos
dependentes habitacionais (se tiver); • Carteira de
trabalho dos dependentes habitacionais, com ou
sem registro (se tiver); • Carteira de Trabalho do
casal, mesmo quando desempregados; • Hollerith

de todos que vão morar no imóvel (6 últimos);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteada. Se mudou algum dado pessoal é
Bom dia! Gostaria de obter informações sobre

aconselhável atualizar o cadastro. Por favor,

meu cadastro junto a Cohab, pois o mesmo foi

compareça na Cohab Campinas, de segunda a

feito há anos e até agora não fui "sorteada".

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

Minha mãe e minha irmã também foram
22/07/2014 MARIA ANGELICA VIEIRA

cadastradas e, infelizmente, elas faleceram sem

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Outros

requisitos para se inscrever no Programa Minha

serem "contempladas". Por favor, confirme se

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

meu cadastro está realizado efetivamente e/ou

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

atualizado. Ficarei no aguardo. Atenciosamente,

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

Maria Angélica

seiscentos reais). A lista de documentos está no

23/07/2014

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
22/07/2014

Marcio Aparecido Vicente

como fazer o cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
No ato da assinatura do contrato a senhora

bom dia Gostaria de saber se quando assinamos
22/07/2014

patricia betti

o contrato com a caixa e disponibilizado um

Programa Minha

cartão de credito para a compra dos moveis ,isso

Casa Minha Vida

e verdade?

receberá o Cartão do Programa Minha Casa
Melhor. Nesse mesmo dia funcionários da Caixa
Econômica Federal explicarão o funcionamento
do mesmo.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Olá, gostaria ter mais informações sobre o
22/07/2014

Jeziel Alves Nogueira

programa minha casa minha, do que é preciso

Programa Minha

para poder participar, documentação necessária

Casa Minha Vida

ou que tenho que fazer? Grato,

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

23/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Ola, Queria uma informação eu fiz nessa semana
a inscrição para os imóveis minha casa minha
22/07/2014 Paulo Roberto Esquinelato

vida, queria saber quando ocorrera próximos
sorteios e em qual bairro. Grato Paulo R.

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

23/07/2014

Esquinelato
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
Gostaria de saber como faço para fazer parte do
22/07/2014

CLAUDIA FERREIRA
ALMEIDA PEREIRA

programa minha casa minha vida. Se tem que ir
pessoalmente até a cohab, ou se posso realizar
um cadastro pelo site (inicialmente). Tenho muito

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos

interesse. Grata Claudia

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
22/07/2014

Rosemeire APp. Lopes

GostariA

Outros

Bom dia Gostaria de saber se eu posso enviar a
23/07/2014

Audrey Giselle Camargo

documentação para a minuta de escritura via
sedex. Porque não moro em Campinas e preciso
muito da minuta. Obrigada Audrey

Por favor envie nova mensagem pois esta está
incompleta.

23/07/2014

Encaminhamos os procedimmentos em relação
Minuta de Escritura

ao questionamento para seu e-mail em 23/07 e
24/07.

25/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
23/07/2014

camila cristina da silva

o que tenho que fazer para me inscrever na

Programa Minha

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

cohab?

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme contato telefônico anterior, já foi
orientada que deverá providenciar a minuta com a
apresentação dos documentos e pagamento da
taxa. O prazo para entrega é de
aproximadamente 60 dias. SE for representada
por procuração particular, deverá ter firma
reconhecida em cartório da assinatura do
outorgante. Se a procuração for pública, deverá
procurar o cartório de notas e especificar para
Prezados srs. necessito retirar a minuta a qual já

que fins será usada. Abaixo a relação de

está pronta de um imóvel da COHAB já quitado,

documentos. ***** DESTINATÁRIO:VERA LUCIA

cujo contrato é 1220100, devido a dificuldade
23/07/2014

Vera

para me deslocar e viajar até Campinas, posso

R DOS SANTOS Nº. CONTRATO:1220100
Minuta de Escritura

Prezado Senhor A partir desta data V.S, assim

fazer uma procuração particular autorizando para

que desejar poderá solicitar a MINUTA de

que seja retirado por outra pessoa? OU Qual o

Escritura de Compra e Venda na sede da

modelo de procuração devo fazer? Grata Vera

25/07/2014

COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº 10 –
Parque Itália, no horário das 8:00 hs às 16:00 hs
de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá trazer esta
convocação, e a CÓPIA dos seguintes
documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão de
Casamento ou Nascimento, se solteiro, e óbito do
cônjuge, se viúvo (ATUALIZADA) • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa
física do casal • Taxa de expediente no valor de
R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) valor sujeito

Porque ainda não chamaram a gente para assinar
o financiamento com a caixa? sou do condominio
b-4 e ja faz tanto tempo,porque meu DEUS que
23/07/2014

Anônimo

demora tanto sendo que esta tudo resolvido
lá,estão esperando uma invasão? só pode ser
isso! Cade o prefeito Jonas que disse que isso
seria rápido,já faz mais de 1 anos e meio!

Estão sendo entregues os apartamentos dos
Programa Minha

condomínios B4 e A1 nesse mes de setembro,

Casa Minha Vida

caso nao tenha a data de sua mudança entre em
contato com a COHAB.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde Quero fazer minha inscrição na cohab
23/07/2014

Anônimo

pois moro de aluguel mas não aceitam o
comprovante de residencia pois esta no nome do

Outros

dono da casa como proceder?
23/07/2014

luciana aparecida dos
santos

ver quando vai sair minha casa da cohab

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o

Casa Minha Vida

próximo sorteio.

24/07/2014

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
23/07/2014

antonio rocha souza filho

por gentileza quais documentos necessarios para

Programa Minha

efetuar a inscrisao?

Casa Minha Vida

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

24/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Boa tarde! Eu trabalho para a telefonica/vivo e
gostaria que me enviasse o emails dos
23/07/2014

Flávia Gomes

responsaveis por licitações,contas,Tecnologia da
Informatica.Para que eu possa passar algumas
informações. Obrigada

Outros

Boa tarde. E-mail do Coordenador de Licitações e
Suprimentos: junior@cohabcp.com.br

06/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sr. João, boa tarde. Por favor, compareça na
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira, entre
8:00 e 16:00 horas para fazer ou atualizar seu
cadastro. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
23/07/2014 João Alberto Machado Neto

Preciso saber quais os documentos necessários

Programa Minha

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

para fazer o cadastro na Cohab.

Casa Minha Vida

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

23/07/2014

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2. Luzia dos Santos Serviço
de Informação ao Cidadão Cohab Campinas
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
23/07/2014

gisele

boa tarde gostaria de saber como funciona para
fazer incricao quais sao os criterios!

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
23/07/2014

henrique ferreira cichetti

nao tenho cadastro na cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ENCAMINHEI HA QUASE UM MES, POR ESTE
CANAL, UM QUESTIONAMENTO SOBRE A
TOTAL DEMORA E INEFICIENCIA DE COHAB,
CAIXA, PREFEITURA E TODOS OS ORGÃOS
ENVOLVIDOS PARA A ENTREGA DO
RESIDENCIAL SIRIUS, COND. A1 E B4. pORÉM
ATPE AGORA NÃO FOI RESPONDIDO POR
QUAL MOTIVO?? QUESTIONEI E PERGUNTEI
DE DATAS, QUERO SABER DATAS REAIS
PARA VISTORIAS, ASSINATURAS. O
Pedimos desculpas pelos demora, e informamos

PROTOCOLO ANTERIOR ERA 001280, VEDO
23/07/2014

Anônimo

ALGUNS OUTROS TBM VI QUE O 001234, DO

Programa Minha

que os condomínios do Sirius A1 e B4 estão

MESMO ASSUNTO, "DEMORA SOBRE A

Casa Minha Vida

sendo entregues neste mes de setembro, caso

ENTREGA DO SIRIUS" CONTINUA SEM
RESPOSTA, ENQUANTO VÁRIOS OUTROS
PROCOCOLOS, TODOS SUPERIOROES COM
DATAS ATÉ DA SEMANA PASSADA JA FORAM
RESPONDIDOS E FINALIZADOS. QUAL O
MOTIVO DE TANTA OMISSÃO, PARA
ESCLARECER DATAS REAIS PARA ESTA
NOVELA SEM FIM??????? CONTINUO
AGUARDANDO UMA RESPOSTA E SE
POSSIVEL COM UMA URGÊNCIA MAIOR.
AGRADEÇO.

não tenha sua data entre em contato conosco.

29/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

24/07/2014

Eliane da Silva Freitas

Bom dia !!! Gostaria muito de adquirir uma casa

principais requisitos para se inscrever no

para poder criar minha filha e sair do aluguel .

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Sou solteira , tenho uma filha de 06 meses de

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

idade, trabalho em uma empresa de ajudante

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

geral . atenciosamente, Eliane

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

24/07/2014

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

24/07/2014

Priscilla Aparecida Altino de
Sou

gostaria de saber os documentos necessarios
para incrição no programa minha casa minha
vida.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

24/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

OLÁ, GOSTARIA DE SABER COM QUANTO
24/07/2014

THAIS MIRANDA VILAS
BOAS AMORIM

TEMPO RESIDINDO EM CAMPINAS É
POSSIVEL FAZER CADASTRO PARA
MORADIAS? DESDE JÁ AGRADEÇO PELA
ATENÇÃO. ATT. THAIS VILAS BOAS

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

24/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

24/07/2014

Evelyn

SEGURO É DA COHAB FICA NO VIDA NOVA, E

Outros

minha casa minha vida 2? se sim, quais são as

para que possui uma renda familiar mensal
Outros

Minha Vida faixa 1, ou seja, com famílias que
possuem uma renda familiar mensal no valor de

MINHA CASA MINHA VIDA 2? POIS FIZ A
gabini

1.900,00. MAIS TENHO DOIS FILHOS E MORO
DE ALUGUEL.QUERIA SABER SE PARTICIPO

até R$ 1600,00. Para obter informações quanto
Programa Minha

ao Minha Casa, Minha Vida faixa 2 deverá

Casa Minha Vida

procurar uma agência da Caixa Econômica
participam do sorteio organizado pela COHAB

PARCELAS DO MINHA CASA MINHA VIDA 2

apenas famílias com renda familiar de até R$

TEM VALOR DIFERENCIADO?

ivonete de jesus souza

28/07/2014

Federal. Por último, temos a informar que

DO SORTEIOS NORMALMENTE E SE AS

24/07/2014

28/07/2014

Caixa Econômica Federal.
A COHAB/CP atua apenas com o Minha Casa,

DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA, PARA

24/07/2014

superior a R$ 1600,00. Para obter informações
detalhadas deverá procurar uma agência da

GOSTARIA DE SABER SE TEM DIFERENÇA

INSCRIÇÃO E A MINHA RENDA ATINGIU

08/08/2014

CONTRATO PELA CAIXA.
O Programa Minha Casa, Minha Vida faixa 2 é

diferenças?

cassia cristina de sousa

EMPREENDIMENTO FOI PARTE
COMERCIALIZADO PELA COHAB E COM

gostaria de saber se tem diferença no programa
Anônimo

RESPOSTA

INFORME O ENDEREÇO POIS ESTE

SE É POSSÍVEL TRANFERIR A DIVIDA?

24/07/2014

DATA

PARA RESPONDER CORRETAMENTE

GOSTARIA DE SABER SE O
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO

RESPOSTA

1600,00.

nao sei o q acontece q meu nome nao esta na

Programa Minha

lista de participante do sorteio

Casa Minha Vida

Oseu nome está na lista dos candidatos aptos a
participar do sorteio porém não foi sorteado. Este

25/07/2014

é o motivo de não constar na lista dos sorteados.
01 TERRENO comercial designado pelo Lote 05
da Quadra M, localizado na Rua Américo Forti,
esquina com a Rua Oswaldo Mazzini, no

Boa Noite! por favor tem um terreno aqui em
24/07/2014

clodivaldo fornazin

Capivari-sp no bairro Porto alegre que está
vendendo qual o valor e o metro do terreno ele e
grande na rua vitorio gati do lado do N°75

loteamento denominado Conjunto Habitacional
Outros

Porto Alegre - Capivari/SP, com área de 1.170,86
metros quadrados, constante da Matrícula
registrada no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Capivari - Estado de São Paulo, sob
nº 31.222. Valor: R$ 166.100,00

06/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
BOA TARDE EU GOSTARIA DE SABER SI TEM

24/07/2014

ADILSON FERREIRA DA
SILVA

um Programa do Governo Federal, a forma de

COMO VC MI INFORMA QUANDO VAI TE

atendimento das famílias é determinada pela

AGUM SORTEI DE CASAS OU

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

APARTAMENTOS POR QUE EU ESTOU

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

PAGANDO 700 REAIS DE ALUGUEL VEM

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

ATRAVES DESTE PEDIR A VC PELO AMOR DE

o sorteio para hierarquização do atendimento das

DEUS MI AJUNDA JÁ SI FAZ QUANTRO ANOS
QUE PAGO ALUGUEL EU GANHO APENAS
1212 REAIS SO DA MESMO PARA PAGA O

Programa Minha
Casa Minha Vida

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É

28/07/2014

importante destacar que conforme os critérios do

ALUGUEL E AS CONTAS NEM DA PRA MIM

Programa, o tempo de cadastro da família no

COMER DIREITO AS VEZES A MINHA FILHA MI

município não é considerado e sim o tempo de

PEDI UMA COISA EU NÃO TENHO PRA DA

moradia, portanto, a data de cadastramento não

POR FAVOR QUEM VAI LER ESSAS

interfere no processo de seleção. Dessa forma,

PALAVRAS MI AJUDA PELO AMOR DE DEUS

deverá manter seu Cadastro de Interesse em

OBRIGADO.....

Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

24/07/2014

debora cristina egino pinto

gostaria de me cadastrar no programa minha

Programa Minha

casa minha vida

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

25/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola,bom dia gostaria de saber o que eu preciso ter
e fazer para adquirir um imóvel, com vcs sou
25/07/2014

Daniel

casado tenho uma filha e eu e minha esposa
trabalhamos temos uma renda de 2.700 e

Outros

pagamos aluguel carro etc.bom não sei se fui
muito claro mas fico aguardando a resposta
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
25/07/2014

Roberta costa de lima

Recadastramento

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

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

25/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
Bom dia! Meu nome é Daniely,sou divorciada e
tenho dois filhos. Gostaria de saber sobre o
25/07/2014

Daniely de Oliveira Pavani

programa e as chances para ser sorteada, estou
registrada a 6 meses com o sálio de R$865,00,
não recebo pensão.

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
25/07/2014

Anônimo

quando vai abrir novas incrisões pra minha casa
minha vida

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

25/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Comprei um imóvel no Nucleo Residencial Três
Estrelas a uns 3 anos e ainda não consegui
transferir para meu nome. sou solteira, moro
apenas com minha filha pequena. Tenho o
25/07/2014

Anônimo

documento de compra e venda feito pela

Regularização

associação de moradores do bairro E preciso

Fundiária

saber se tenho como consguir isenção do
pagamento de 250 reais pedido pela Cohab. Pois
não tenho condições de pagar esta taxa.
Obrigada.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Olá gostaria de saber como faço para me
25/07/2014

Anônimo

inscrever e quais documentos necessários para
pessoa fisica

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

25/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
25/07/2014

johnn leno correia ferro

como eu faço pra fazer escriçao para a minha

Programa Minha

casa propria.

Casa Minha Vida

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

25/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Fiz a minha atualização cadastral esse ano e
gostaria de saber se recebo ainda a minha
carta,para pegar o apartamento esse ano ainda.
Estamos precisando muito dessa resposta,porque
25/07/2014

Anônimo

pagamos aluguel e estamos tendo que entregar

Outros

casa,não estamos conseguindo pagar esse valor

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

28/07/2014

alto.. meu e-mai é andreaaraujo2011@live.com e
meu cadastro esta no nome do meu marido
Antonio Carlos Araujo .
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

25/07/2014

Bruna Costa de Souza

Boa Tarde! Gostaria de solicitar a relação de

principais requisitos para se inscrever no

documentos para atualização cadastral, tenho

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

cadastro desde 2009, mas consta desatualizado

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

os dados profissionais e pessoais. Grata Bruna

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

Souza

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

28/07/2014

DATA

25/07/2014

TIPO DE

NOME

SOLICITAÇÃO

Willian Cesar Campos de

Gostaria de saber como se encontra a situação

Regularização

Oliveira

do Bairro Jardim Santo Antonio...

Fundiária

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, entre em contato com a sra. Eva,
Presidente da Associação do Bairro, através do

28/07/2014

telefone: 996186897.
Segue a condição para a participação da Carta
Convite nº 002/14 5.1 - Nos termos da legislação
vigente, somente poderão participar do presente
certame os(as) advogados(as) ou as

Boa Tarde Gostaria de saber se vcs

25/07/2014

Anônimo

sociedades/empresas do ramo jurídico

disponibilizam edital por meio magnético (e-mail_

convidadas pela COHAB/CAMPINAS,

para consulta. Edital CV/2/2014 - PRESTACAO

cadastradas ou não, e aqueles não convidados

DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

que sejam detentores de CRC (Certificado de

ESPECIALIZADOS, CONSISTENTE NA

Registro Cadastral) expedido pela

ASSESSORIA JURIDICA EM QUESTOES DE

COHAB/CAMPINAS ou por qualquer Órgão da

NATUREZA TRABALHISTA E

Administração Direta ou Indireta do Município de

PREVIDENCIARIA, ENVOLVENDO, INCLUSIVE,
A INTERFACE COM QUESTOES RELATIVAS A

Outros

Campinas, devendo estes últimos manifestar
interesse com antecedência de até 24 (vinte e

CONTRATACAO DE PESSOAL,

quatro) horas do limite para apresentação dos

RELACIONAMENTO JURIDICO COM O

envelopes de documentos e de propostas,

QUADRO DE EMPREGADOS, CONCURSOS

conforme determina o artigo 22, § 3º da Lei

PUBLICOS E PLANO DE EMPREGOS E

Federal nº 8.666/93. Para efetuar o Cadastro:

SALARIOS, SINDICANCIAS E A DEFESA NO

Entrar no site da Cohab - www.cohabcp.com.br,

CONTENCIOSO TRABALHISTA, NA FORMA DO

no final da página clicar em Cadastro de

ANEXO I DO EDITAL.

Fornecedores e efetuar download (preencher os
dados) dos documentos. Enviar esses
documentos para a cohab Campinas, via
protocolo para ser analisado para se fazer a
emissão do CRC.

06/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Prezados, Pretendo me cadastrar no programa
25/07/2014

CAIO VINICIUS DA SILVA

"Minha casa Minha Vida", como proceder para

Programa Minha

NOVAIS

participar de sorteios de imóveis da COHAB??

Casa Minha Vida

Atenciosamente!!

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

28/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Até o momento a COHAB/CP não recebeu da
CAixa Econômica Federal a relação final das

boa tarde gostaria de saber se vcs ja tem os
25/07/2014

Anônimo

aprovados para empreendimento takanos.e
quando sera entregue.

famílias habilitadas para o Empreendimento
Programa Minha

Takanos. Assim que isso ocorrer a COHAB/CP

Casa Minha Vida

entrará em contato para convocá-lo para as
próximas atividades. A data da entrega será
informada aos moradores aprovados durante as
reuniões preparatórias.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
fui dispejada de onde eu morava com os meus
filhos sou separada e hj estou separada dos
25/07/2014

Anônimo

meus filhos pq não consigui alugar uma casa
como eu faço, tenho cadastro desde 2001 e ate hj

o sorteio para hierarquização do atendimento das
Programa Minha
Casa Minha Vida

nunc fui sorteada....

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É

28/07/2014

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. Dessa forma,
deverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

26/07/2014

benedito carlos martins

solicitacao de inscrição no projeto minha casa

Programa Minha

junior

minha vida

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não encaminhamos informações sobre e-mail,
tendo em vista que as mesmas estão disponíveis
no site da COHAB www.cohabcp.com.br
Aproveitamos para informar que realizamos uma
consulta no cadastro da Sra., através do CPF
informado na presente ouvidoria e constatamos
que o mesmo encontra-se inativo por falta de
atualização. Sugiro que compareça na COHAB
com os documentos abaixo, para atualização:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA PréGOSTARIA DE RECEBER INFORMAÇÕES NO
26/07/2014

requisitos:  Comprovar pelo menos 2 anos de

Marcia Aparecida Barboza

MEU E MAIL,SOBRE CADASTRO E PROXIMAS

Programa Minha

moradia e/ou trabalho em Campinas, que poderá

Guimaraes

INSCRIÇÕES DA MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

ser através de: declaração escolar, decl. do posto

PELA COHAB. DESDE JA AGRADECIDA.

01/08/2014

de saúde ou cart. profissional com registro em
Campinas de no mínimo 2 anos; Documentos
necessários (originais):  CPF (do casal);  RG
(do casal);  RG ou cert. nascimento. (daqueles
que moram no imóvel);  Comprovante de
endereço - com CEP (luz ou tel. etc.);  Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais);
 Comprovante de renda formal: três últimos
holerites;  Certidão de nascimento (se solteiro);
 Certidão de casamento (se casado); se

separado ou divorciado a mesma com a averb
27/07/2014

dinarlei carneiro candido

Gostaria de saber quando é o roximo sortei

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, 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. É

Olá boa tarde tenho cadastro desde fevereiro de
27/07/2014

Gilvania maria de souza

2013 na cohab e gostaria de saber quanto tempo

Programa Minha

importante destacar que conforme os critérios do

demora para sair os apartamentos e casas da

Casa Minha Vida

Programa, o tempo de cadastro da família no

cohab e como eu saberei se fui sorteada .

município não é considerado, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção. A relação das famílias sorteadas
encontra-se disponível no site da COHAB, porém
aproveitamos para verificar seu caso e
constatamos que não foi sorteada. Dessa forma,
deverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
27/07/2014

Rogerio Jose da Costa

Gostaria de saber quando e como faço a

Programa Minha

inscrição para o Projeto Minha Casa Minha Vida?

Casa Minha Vida

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

28/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

27/07/2014 paulo sergio neves da silva

ainda nao possui cadastro,tenho enterrese em me

Programa Minha

castrar no programa minha casa minha vida!!

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA da COHAB CAMPINAS é
necessário efetuar um cadastro e aguardar os
sorteios. Por favor, compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
27/07/2014

Anônimo

Como funciona o programa minha casa minha

Programa Minha

Os dois principais requisitos para se inscrever no

vida ?

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

28/07/2014

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, ÍTEM 1.2.
Fiz meu cadastro em novembro de 2009 gostaria
27/07/2014

Adriana de Souza

de saber se meu cadastro esta ativo no sistema

Programa Minha

Guimarães

para os sorteios dos apartamentos e qual e a

Casa Minha Vida

previsão dos proximos sorteios Obrigado.

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. Ainda não temos previsão de data para

28/07/2014

o próximo sorteio.

Fiz Minha Inscrição para casas Popular e gostaria
de saber se tem uma previsão de quando serei
28/07/2014 Luiz Carlos Machado Pereira

contemplado, minha primeira inscrição foi no ano
de 1981 e agora fiz outra que consta o nome de

Outros

O critério para ser escolhido é o de sorteio, o qual
ainda não tem data prevista para acontecer.

28/07/2014

minha esposa Irene Aparecida Calisto Pereira
Aguardo resposta
Bom dia. Gostaria de saber para quando está
previsto o novo sorteio para adquirir minha casa
28/07/2014

Lidiane Morais de Oliveira

própria? Sou casada, tenho 1 filho de 4 anos e

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

pago aluguel há mais de 5 anos e vejo muita

Casa Minha Vida

sorteio.

gente solteira, sem filhos, já mudando para sua
casa própria.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
28/07/2014

Anônimo

oi eu queria sabe o q eu preciso pra consegui me
escreve na cohab

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

28/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em

28/07/2014

CAROLINE VALDEZ
MOREIRA FRANÇOZO

Prezados, bom dia Gostaria de saber si haverá

andamento no município de Campinas. Por ser

mais sorteios ainda esse ano. Tenho inscrição na

um Programa do Governo Federal, a forma de

COHAB em nome do meu marido desde

atendimento das famílias é determinada pela

09/06/2009 CPF: 32236583869 e desde então

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

não consegui ser sorteada. Conheço pessoas

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

que fizeram inscrição a menos de 1 ano e foi

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

contemplado no sorteio, pessoa essa que ainda

o sorteio para hierarquização do atendimento das

nem si casou não tem filhos e mora com o pai e já
esta com a garantia de uma residência. Eu sou
casada a 6 anos, tenho 2 filhas pequenas (4 e 5

Programa Minha
Casa Minha Vida

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do

anos) meu marido atualmente esta

Programa, o tempo de cadastro da família no

desempregado, somente eu trabalho e tenho que

município não é considerado e sim o tempo de

pagar um aluguel de R$ 700,00 (sendo que tenho

moradia, portanto, a data de cadastramento não

um salário no valor de R$1200,00). Como esta

interfere no processo de seleção. Dessa forma,

sendo difícil. Gostaria de saber si não há como ter

deverá manter seu Cadastro de Interesse em

uma priorização. Desde já fico Grata! Att, Caroline

Moradia sempre atualizado para participar de

Valdez Françozo

próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

28/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Prezados, bom dia! Gostaria de saber como fazer
28/07/2014

Christiane Ester Mariano

inscrição para participar do sorteio de moradias

Programa Minha

para 2015. Desde já agradeço a atenção

Casa Minha Vida

dispensada. Atenciosamente, Christiane

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

28/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Olá, bom dia. Eu gostaria muito de saber como
funciona o programa minha casa minha vida junto
28/07/2014

Ana Priscilla Araujo

com a COHAB. E gostaria de saber também
como me inscrever para conseguir o

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

apartamento/casa pela COHAB. Obrigada..

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

28/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
BOA TARDE PARA ADQUIRIR UM IMOVEL

Bom dia. Gostaria de saber como adquirir um
28/07/2014

DÉBORA CRISTINA DE
ASSIS

imóvel que a Cohab retomou por falta de
pagamento. Este tipo de imóvel, também entra no
programa minha casa minha vida? Aguardo
contato, Débora

RETOMADO DEVE PROCURAR A COHAB
Programa Minha
Casa Minha Vida

PARA MOSTRAR O IMOVEL A DISPOSIÇAO
OBS. A COHAB ESTA INICIANDO A
CONSTRUCAO DE CASAS E SOBRADOS
PROCURAR PELO CESAR OU BENEDITO A
DISPOSIÇAO

31/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Bom dia, Gostaria de obter informações para a
28/07/2014

Alécia Moreira

inscrição para obter moradia no projeto COHAB.

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

28/07/2014

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

Att, Alécia Moreira

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Bom dia!Gostaria de saber se por acaso eu for
sorteada para receber o apartamento,se terá
algum problema ter restrição na Caixa
Econômica,tenho um conseguinado é não
consegui pagar,pois fui mandada embora em
janeiro desse ano e não consegui emprego
28/07/2014

Fernanda de Paula Prado
Particelli

ainda,estou passando por muitas
dificuldade,tenho uma filha de 7 anos que
depende totalmente de mim,moro de favor na

Para poder participar do Programa Minha Casa,
Programa Minha

Minha Vida o cadastrado não pode possuir

Casa Minha Vida

restrições cadastrais no Banco do Brasil, Caixa

31/07/2014

Econômica Federal e Receita Federal.

casa de parente,o qual me manda embora de
casa todos os dias,necessito muito dessa
moradia pra mim e para minha filha urgente,estou
prestes a ir para rua com ela,preciso urgente de
ajuda e orientação a respeito dessa
restrição...desde de já muito obrigado!!!
Senhores, eu fiz um financiamento pela cohab

PRIMEIRO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR E

Campinas, ja quitado e transferido para outra
28/07/2014

Anônimo

pessoa e estou fazendo financiamento junto a

Outros

caixa economica e aparece meu nome, como

28/07/2014

Anônimo

passar para outra pessoa o apartamenteo

ANALIZARMOS E RESPONDER DE FORMA

31/07/2014

CORRETA .

faço para regularizar
se eu for sorteada e minha renda for maior posso

INFORMAR O CONTRATO PARA

O sorteio é nominal e o direito de ser atendido
CADMUT

não poderá ser transferido a outra pessoa. Nesse
caso, é convocado o próximo sorteado.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

. Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
28/07/2014

rufina francisco da
conceição

Gostaria de sabe como faço para regularizar meu
dados através da internet, não estou achando

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

esta opção....

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

28/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Senhores, A aproximadamente 6 anos transferi
minha casa localizada na Rua Maria Bonita
(antiga Avenida 2) para terceiros, no bairro
Rosalina DIC V, Cep 13054-586, agora estou
28/07/2014

NORIVALDO DE OLIVEIRA
VIEIRA

tentando fazer um financiamento junto a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL para a compra de um

PARA RESPONDER DE FORMA CORRETA
CADMUT

terreno e construção e consta uma pendência

FAVOR NOS INFORMAR O N. DO CONTRATO

31/07/2014

OU COMPARECER A COHAB.

neste imóvel, sendo que já quitei, sendo assim,
necessito de uma certidão que conste que não
sou mais proprietário deste imóvel. Aguardo
resposta com urgência Norivaldo
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Bom dia! Sou solteiro e tenho interesse em
28/07/2014

Leandro Salles

adquirir um imóvel pela COHAB. Gostaria de
maiores orientações. Desde já agradeço a
atenção.

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

28/07/2014

DATA

28/07/2014

NOME
Anônimo

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE SABER QUAL HORÁRIO PARA
ATENDIMENTO DE ESCRITURA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O horário de atendiemnto para Minuta de
Minuta de Escritura

Escritura é de segunda a sexta-feira entre 8 e 16

28/07/2014

h.
É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das

ola gostaria de saber qto tempo mais preciso p ter
28/07/2014

shirle ap da silva

uma casa,pago aluguel e gostaria de sair dele...

Programa Minha

meu cadastro foi feito em 22/04/2009 não

Casa Minha Vida

aguento mais pagar aluguel

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. 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. Dessa forma,
deverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
28/07/2014

GIOVANA ELLEN DE
CAMARGO

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Gostaria de saber como faço pra fazer inscrição,
ou fico sabendo da documentacao exigida, e

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

29/07/2014

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

locais das casas.

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
28/07/2014 Adelinda Aparecida Santana

Gostaria de atualizar meu cadastro com vcs.

Programa Minha

Agradeço desde já!

Casa Minha Vida

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

29/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

28/07/2014

Anônimo

como faço pra participar

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

29/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
28/07/2014

rita de cassia peterline

solicitação na inscrição minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

29/07/2014

edimilson luis gallo

quantas prestação falta para pagar

Termo de Quitação

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de ARARAQUARA.

29/07/2014

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

moro em sao paulo ha 26 anos,há dois anos vim

principais requisitos para se inscrever no

pra campinas e sempre paguei aluguel,tenho tres
29/07/2014 cintia daniele pereira santos

filhos e estou gravida do quarto,e só´meu esposo

Programa Minha

esta trabalhando no momento,des de já agradeço

Casa Minha Vida

a atençao muito obrigada e creio que um dia vou

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

29/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos

poder da uma vida digna aos meus filhos.............

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Bom dia ! Possuo um apartamento que acabei de
quitar as prestações junto á Cohab, agora

Por favor nos envie nova mensagem

gostaria de estar regularizando o mesmo para
29/07/2014

Anônimo

que eu possa vender á outra pessoa através de
um financiamento , minha duvida é quanto á
regularização do mesmo qual seria o
procedimento? Obrigada, Janaína

Outros

mencionando número de contrato e nome
completo do titular para que possamos pesquisar
em nossos arquivos e sistema.

29/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Fui sorteada e fiz minha pasta para o
Residencial Takanos Em Campinas no mês de

Até o momento não foi divulgada a lista das

Janeiro. E me informaram que assim que o
29/07/2014

Aline Angélica Felix
Domingues

financeamento fosse aprovado pela Caixa, eu
seria informada. Não tive retorno até o momento,
por favor, teria como verificar se deu certo?

famílias aprovadas para o Empreendimento
Programa Minha

Takanos, tendo em vista que o processo de

Casa Minha Vida

análise ainda não foi concluído. Por esse motivo

01/08/2014

funcionários da COHAB não entraram em

Nome: Aline Angélica Felix Domingues

contato. Sugiro que aguarde.

CPF:363.285.038.06 RG:44.033.753-7 Obrigada.
Aline Domingues
Bom dia, Gostaria somente de tirar umas dúvidas
Conforme resposta anterior: Ano: 2014 numero:
001437 É importante destacar que conforme os
critérios do Programa, o tempo de cadastro da
família no município não é considerado e sim o

Na resposta dada anteriormente, apenas

tempo de moradia, portanto, a data de

quisemos reforçar que o tempo de cadastramento

cadastramento não interfere no processo de

não interefere no processo de seleção, pois

seleção. Eu moro em Campinas desde meu
29/07/2014

CAROLINE VALDEZ
MOREIRA FRANÇOZO

Nascimento (26anos) e meu marido também.
Nunca saimos da cidade para morar em outro
local. Mas enfim, eu entendo que seja por meio
somente de sorteio a aquisição do imóvel,e
estarei à espera de uma oportunidade,como
relatei anteriormente necessito muito ser
contemplada. Acredito que outros também
necessitam, é que conheço pessoas que foram
sorteadas que tem um padrão de vida bem mais
alto não precisam pagar aluguel e conseguiram.
Muito Obrigada até o momento!!! Deus abençoe!

algumas pessoas não entendem como alguns
Programa Minha

cadastrados há menos tempo conseguem

Casa Minha Vida

participar do programa, por isso sempre
deixamos claro que o tempo de cadastro não
interefere no processo de seleção. Estamos a
disposição para quaisquer esclarecimentos e
orientações.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
29/07/2014

Aline Giulia Ribeiro

Gostaria de saber como faço para participar!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Gostaria de saber se este mês estão fazendo
29/07/2014

Adriana Martins Cordeiro

inscrição para casa própria,aguardo resposta.
Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

29/07/2014

MARIA APARECIDA DE
JESUS

GOSTARIA DE SABER, QUAIS

principais requisitos para se inscrever no

DOCUMENTAÇÕES É PRECISA PARA EU

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

LEVAR ATÉ VOCÊS PARA FAZEREM MEU

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

CADASTRO? QUANTO TEMPO MAIS OU

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

MENOS LEVA PARA O SORTEIO? OBRIGADA

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Segue a condição para a participação da Carta

DATA
RESPOSTA

Convite nº 002/14 5.1 - Nos termos da legislação
vigente, somente poderão participar do presente
certame os(as) advogados(as) ou as
sociedades/empresas do ramo jurídico
convidadas pela COHAB/CAMPINAS,
cadastradas ou não, e aqueles não convidados
que sejam detentores de CRC (Certificado de
Registro Cadastral) expedido pela
COHAB/CAMPINAS ou por qualquer Órgão da
Administração Direta ou Indireta do Município de

SOLICITO CÓPIA DO EDITAL DA CARTA
29/07/2014

hemerson gabriel silva

CONVITE nº 002/2014 Desde já agradeço.
Hemerson.

Outros

Campinas, devendo estes últimos manifestar
interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas do limite para apresentação dos
envelopes de documentos e de propostas,
conforme determina o artigo 22, § 3º da Lei
Federal nº 8.666/93. Para efetuar o Cadastro:
Entrar no site da Cohab - www.cohabcp.com.br,
no final da página clicar em Cadastro de
Fornecedores e efetuar download (preencher os
dados) dos documentos. Enviar esses
documentos para a cohab Campinas, via
protocolo para ser analisado para se fazer a
emissão do CRC.

06/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para adquirir imóvel é necessário efetuar um
cadastro e aguardar ser sorteada. O local do
imóvel é oferecido pela COHAB CAMPINAS e a
pessoa faz a opção de aceitar ou não. Por favor,
compareça na Cohab Campinas, de segunda a

Boa tarde, Desejo obter informações sobre
compra de imóvel pelo programa Minha Casa
29/07/2014

Vanessa Costa

Minha Vida. Como é feita a escolha do imóvel?
Por mim ou são empreendimentos da Cohab? Att;

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
Programa Minha

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha

31/07/2014

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

Vanessa

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, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

29/07/2014

valdir ferreira coelho

programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

29/07/2014

Anônimo

Gostaria de renegociar minha dívida qual o
número que eu ligo

Outros

Por favor, fale com o Setor de Cobrança 31199577 ou 31199580.

29/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

boa tarde! tenho uma inscriçao no cim. quero
29/07/2014

Ridlei pereira

saber se foi aberta novas inscrições e se há

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

01/08/2014

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

necessidade de fazer uma nova?

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
29/07/2014

cristina aparecida ferreira

programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Boa tarde. Gostaria de saber sobre a lista de
29/07/2014

Vanessa do prado correa

espera para a minha casa minha vida,como faz
para ter acesso a esta lista.

Programa Minha
Casa Minha Vida

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
29/07/2014

Mônica aparecida de Souza
Silva

Cadastrar programa da cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

29/07/2014

luiz paes

gostaria de saber a respeito de inscrições para

Programa Minha

aquisição de casa própria, desde já agradeço.

Casa Minha Vida

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

29/07/2014

karine oliveira silva lopes

não tenho casa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
30/07/2014

Everson Lima Pereira

Bom dia, gostaria de me cadastrar no programa
de moradia.

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Bom dia. O candidato que não puder comparecer
30/07/2014

Anônimo

no dia do sorteio, poderá ele ser representado por
PROCURAÇÃO PÚBLICA???

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar em contato com o departamento
comercial da COHAB, antes de qualquer

09/09/2014

providencia.
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. Se houve mudança em algum dado
pessoal é aconselhável atualizar. Por favor,
compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

bom dia, fiz o cadastro para sorteio de minha ca
30/07/2014

thiago lucas

sa minha vida,ate hoje nao recebi nada,como
faço pra ver se meu cadastro esta ativo...

Programa Minha
Casa Minha Vida

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Bom dia, Gostaria de saber como faço para

principais requisitos para se inscrever no

participar do sorteio minha casa minha vida. Qual
30/07/2014

Flávia Alexandra Bento

o horário e dias da semana para atendimento e

Programa Minha

documentos necessários para o cadastramento,

Casa Minha Vida

não tenho imóvel da Cohab. Desde já agradeço a

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos

atenção. Att, Flávia Bento

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

Gostaria de regularizar meu cadastro não sei

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

como. Já fui na prefeitura e me disseram para

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Ligar na COHAB mas o numero não atende. ESta

principais requisitos para se inscrever no

morando mais duas pessoas em casa, e eu
30/07/2014

Lucilene Barreto da Silva

gostaria de saber se tem como entrar no plano

Programa Minha

Minha Casa Minha Vida, a renda mensal é de

Casa Minha Vida

$2416,00. No momento são quatro pessoas

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos

morando em dois comodos, por isso preciso de

está no site: www.cohabcp.com.br

uma casa, para sair do aluguel e ter mais espaço.

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

Obrigada, espero resposta.

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 15h,
Departamento Financeiro/Coordenadoria de

30/07/2014

Antonio Alves

Solicito recibo de quitação .

Termo de Quitação

Liquidações e Fundos, falar com Dayane, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9590, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

04/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Boa tarde . Fiz o cadastro acredito que em 2009

principais requisitos para se inscrever no

ate agora nao fui sorteada. ja tive mais uma filha
30/07/2014

aline saturnino

e nao estou mais no mesmo endereço nao
consigo atualizar meus dados pela internet ja que

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

01/08/2014

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

estou no trabalho ou tenho que ir pessoalmente

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

ate voces . Aguardo retorno . obrigada

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

Olá! Boa-tarde! O motivo do meu contato é que

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

gostaria de saber se devo atualizar o meu

principais requisitos para se inscrever no

cadastro da MINHA CASA MINHA VIDA que foi
30/07/2014

Josineide Rosa de Jesus

feito, acredito eu q foi feito entre 2010 à 2011 se
lembro bem...é q minha irmã fez no mesmo dia q

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/08/2014

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

eu e já foi sorteada, gostaria de saber o

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

andamento do meu se possíve!

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Olá, Gostaria de saber se as famílias que residem
na área de ampliação do Aeroporto de Viracopos,
mas não são proprietárias das casas e estão em
30/07/2014

Anônimo

situação de vulnerabilidade social serão
contempladas pelos programas habitacionais
municipais ou federais. Eu e minha família
ficamos no aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por favor, entre em contato com a SECRETARIA
DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS através do
telefone : 31199613.

31/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
vcs ainda não tem uma data certa pra o proximo

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

sorteios e como tem gt q tem cadastro apenas 2

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

anos e foi sorteado, e como esta tendo sorteios
30/07/2014

Anônimo

para as pessoas q estao entrando em terrenos
dos outros stão consigo rapido tenho amgas q

Programa Minha
Casa Minha Vida

conseguiram apto assim... explicam pq não

o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,

01/08/2014

conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do

consigo entender....

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. Por último,
aproveitamos para informar que a previsão de
próximos sorteios depende da aprovação de
outros empreendimentos.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

30/07/2014

Natália Lemes de Sousa

Quero me cadastrar fazer Minha Casa Minha

Programa Minha

Vida.

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

31/07/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
gostaria de saber como faço para me inscrever
30/07/2014

bruno

na minha casa minha vida, quais os
procedimentos.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

31/07/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

31/07/2014

José Valdir Bertan

Contrato quitado através de pagamento de boleto
bancário, solicito termo de quitação; Obrigada.

Termo de Quitação

A segunda via autenticada de contrato pode ser
solicitada e enviada via Correios. O valor a ser
cobrado é de R$58,00 pela segunda via do
contrato e R$8,00 pela despesa de envio, num
total de R$66,00, e o procedimento é o seguinte:
efetuar pagamento no Banco Santander - CNPJ
31/07/2014

José Valdir Bertan

Por favor solicito cópia do contrato.

Cópia de contrato

46.044.871/0001-8, para Agência 0010 Campinas
Centro, conta corrente número 57.000016-8 e
encaminhar cópia do comprovante através do email luzia@cohabcp.com.br e também do e-mail
eleniteixeira@cohabcp.com.br. Informar também
o número do Contrato, o nome do adquirente, o
assunto, o telefone para contato e o endereço
completo para o envio da correspondência.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Por favor, compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
Gostaria de saber quem vive em união estável
31/07/2014

Anônimo

tem regularizar o cadastro.Ou o cadastro e só
para quem e casado legalmente. Nesse ano a

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Outros

vera outro sorteio.

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, ÍTEM 1.2.

Boa tarde. Gostaria de saber como anda as
31/07/2014 Cleber Bittencourt da Silveira

minhas solicitações de duvidas que fiz referente a
solicitação: ANO 2014-NÚMERO 001348 E ANO
2014- NÚMERO 001379?

Outros

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Sugiro que compareça na COHAB/CP
para atualizar seu cadastro, tendo em vista que o
seu estado civil permanece como casada. Para
isso é necessário apresentar a certidão de
casamento averbada e os documentos
relacionados abaixo: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA Pré-requisitos: 
Comprovar pelo menos 2 anos de moradia e/ou

Bom Dia Aline tenho um cadastro na Cohab para

trabalho em Campinas, que poderá ser através

moradia,mais a renda do meu ex marido é alta so

de: declaração escolar, decl. do posto de saúde

que hoje estamos separados e tenho dois filhas

ou cart. profissional com registro em Campinas de

uma de 6 anos e a outra de 4 meses , estou
31/07/2014

VIVIANE BARRETO

separada quando estava gravida de 8 meses,

MORAIS DE ABREU

hoje moro na casa da minha mae num quarto e a
casa aonde eu morava nao é minha e preciso de
uma casa para mim morar com minhas filhas, e
nao tenho condicoes de pagar um aluguel.. peco
ajuda para mim ... pode me ajkudar ? obrigada

no mínimo 2 anos; Documentos necessários
Outros

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

01/08/2014

 RG ou cert. nascimento. (daqueles que moram
no imóvel);  Comprovante de endereço - com
CEP (luz ou tel. etc.);  Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais);  Comprovante
de renda formal: três últimos holerites; 
Certidão de nascimento (se solteiro);  Certidão
de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; 
Certidão de óbito (se viúvo); OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.600,00. Renda

superior será considerada para outros empree

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
31/07/2014

Anônimo

o que preciso para fazer cadastro na cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

31/07/2014

rosine maria coelho

programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

copia do contrato em nome de isabel pires de
31/07/2014

Anônimo

andrade cardoso, cujo imóvel fica situado à rua
salvador Lombardi neto, 223, vila teixeira,
campinas

Por favor, nos informe mais dados pois não
Cópia de contrato

consegui localizar o seu nome nem o seu
endereço em nosso sistema. Precisamos saber
se trata-se de imóvel da COHAB CAMPINAS.

01/08/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Boa noite. Gostaria de saber como faço para
31/07/2014

Anônimo

fazer uma inscrição para cohab,tem como fazer

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

01/08/2014

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

pelo site, quais documentos necessários? Grata

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Boa noite. Gostaria de saber como faço para
31/07/2014

Anônimo

fazer uma inscrição para cohab,tem como fazer
pelo site, quais documentos necessários? Grata

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

01/08/2014

