cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

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
eu estou nesecitando ugente sai da minha casa

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

em pessimo estado e moro na aria de risco ja foi
01/02/2015

jose Hercules da silva

o sorteio para hierarquização do atendimento das

feito iscrição em 2009 e ater agora não fui

Programa Minha

famílias é uma exigência do próprio programa,

sortiado espero que vc mim responada desde de

Casa Minha Vida

conforme previsto na referida portaria. É

já veho a cradeçe a comprençao de vcs cordial
saudaçãoes jose Hercules da silva

importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado, 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,
sendo que o próximo está previsto para acontecer
em fev/2015.

03/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser efetuado pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
01/02/2015

elizabet rosangela pereira

posso fazer meu cadastro online ou tenho que ir
pessoalmente a intituiçao

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

02/02/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

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

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOA NOITE VERIFIQUEI NA LISTA DE 2015 ,
01/02/2015

WESLEY JACKSON DOS

PESSOAS PARA O SORTEIO MINHA CASA

Programa Minha

SANTOS

MINHA VIDA, E NÃO VI O MEU NOME LÁ,

Casa Minha Vida

PODERIA ME EXCLARECER.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu nome não consta na lista porque a sua
renda ultrapassa o limite para participar do sorteio

03/02/2015

que é de R$1.600,00.
Para efetuar a inscrição favor seguir o roteiro
abaixo. Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É

01/02/2015

Anônimo

Esta tendo inscriçoes em campinas?

Outros

necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

03/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,

Venho através dessa carta pedir para ganhar

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

uma vaga no programa minha casa minha vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

,pois moro de favor com minha mãe numa casa
01/02/2015

jhonathan nicolas martins
emygdio

muito pequena. onde divido um quarto pequeno
com 4 irmãos .quase não da pra dormi pois não
tem espaço. não tenho condições de compra um
imóvel pois estou desempregado e é quase
impossível morar numa casa tão pequena com
tanta gente.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser efetuado pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

gostaria de saber quais são os documentos
02/02/2015

angelica de souza alves da

necessários para fazer o cadastro e se tem

silva monteiro

alguma ficha de cadastro on line para fazer fico
no aguardo obrigada

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

03/02/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

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

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
O projeto de casas no dic 1 em campinas que vão

02/02/2015

Anônimo

ser feitas, são casas normais ou sobradinhos? é
pra sair esse ano?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os imóveis que serão construídos no Conjunto
Habitacional DIC I serão casas térreas. A

03/02/2015

previsão de entrega é para esse ano.

Bom dia! queria tirar aqui minha duvida porque
não tenho como comparecer no momento na
sede da cohab, pela minha renda estou na faixa 2
do programa queria saber qual o valor máximo
02/02/2015

Anônimo

Nesse caso sua opção são os imóveis retomados

das casas da cohab para financiamento na minha

Programa Minha

pela Cohab. No momento não temos nenhum

faixa, pq se for um exemplo 170 mil já logo vou

Casa Minha Vida

disponível, porém vc deverá se cadastrar e

saber que minha renda não sera aceita na caixa
econômica pq ja tentei comprar casas desse valor
direto na caixa e minha renda não é acessível.
obrigada.

aguardar.

03/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
02/02/2015

Vanessa Aparecida Costa

Bom dia, Gostaria de saber como posso me
inscrever na Cohab para moradia? obrigada

Outros

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no

03/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Boa tarde, Prezados senhores, gostaria de saber
02/02/2015 Janete Aparecida de Oliveira a relação de documentos necessários para fazer
inscrição. Sem mais fico no aguardo. Att., Janete

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

02/02/2015

Anônimo

oi já tem alguma previsão do sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
02/02/2015
sorteio.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição deve ser efetuada pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
02/02/2015

Anônimo

Ba tarde eu queria saber se faz inscricão da
cohab pela internet

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

03/02/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

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

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
02/02/2015

thamires santos gonçalves
claudino

documento necessario.

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três
02/02/2015

Anônimo

ola boa noite gostaria de saber quanto é o sorteio

Programa Minha

das casas 2015

Casa Minha Vida

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
03/02/2015
sorteio.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Há 7 anos eu comprei uma casa e fiz a
Transferência de Titularidade de Cadastro do
nome do Vendedor para meu noma. Agora minha
filha se inscreveu no ProUni e a universidade
exige um documento da Cohab dizendo que eu
02/02/2015

Nilton Rodrigues

moro aqui. Eu não tenho o papel da transferência,
só tenho uma autorização feita pela Associação
de moradores que está dizendo que eu estou
autorizado a ir até a Cohab e fazer a
transferência, não prova que eu a fiz. Preciso de
um documento que prova que eu fiz essa
transferência, o que eu tenho que fazer?

Voce deve ter o contrato de transferencia. Se nao
Outros

tiver pegar a segunda via na COHAB setor
comercial, de segunda a sexta das 08:00 as
15:00.

04/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
03/02/2015

talita de paula ramos

Gostaria de saber qual a documentação

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

necessária?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Estou comprado um apartamento e esse
03/02/2015

Anônimo

imóvel não esta quitado. Gostaria de saber como
faço para passar o imóvel para meu nome.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor envie nova mensagem informando os
Termo de Quitação

dados pessoais e do imóvel para que possamos
pesquisar e responder a sua solicitação.

03/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
03/02/2015

Anônimo

como faço para fazer um cadastro no programa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
na verdade eu tenho o sonho da casa própria e
03/02/2015

edivaldo de oliveira dantas

pretendo ingressar na programa minha casa
minha vida.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento

Não estou recordando o número do meu contrato

nesta Companhia, no horário das 08h às 15h,

neste momento, pelo RG E CPF vcs podem
03/02/2015

ALEX SANDRO VIEIRA

conseguir pesquisar para saber se tenho
autorização de comparecer à COHAB para fazer
o pagamento da Minuta de Escritura? No
aguardo.

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Felipe, Vicente
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9591, 3119-9599 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

06/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

03/02/2015

boa tarde meu nome é, Daniela tenho 20 anos e

de no máximo R$1.600,00. A comprovação do

meu marido 23 tenho uma filha de 6 meses

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

Daniela Cristina Aguar de

gostaria muito de ser sorteada ,pois preciso muito

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Lima

meu marido não tem condiçoes de compra um

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

imóvel pois ele ganha muito pouco moro com

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração

minha sogra hã 3 anos . Obrigada

da escola onde estuda algum membro da família,

04/02/2015

entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Boa tarde, Gostaria de saber quais documentos
03/02/2015

Anônimo

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

preciso levar para realizar a atualização do

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

cadastro minha casa minha vida na qual tenho

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

inscrição. Grata.

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de me inscrever no programa minha
casa minha vida pois moro na casa da minha
03/02/2015

cristiane Santana da silva

sogra e preciso sair de lá pra construir minha vida
com meu futuro marido. Agradeco a atenção dada
desde já! cristiane

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
03/02/2015

Anônimo

ESTA TENDO INSCRIÇÕES PARA
CAMPINAS??

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
03/02/2015 EVA FERREIRA DA SILVA

Quero me cadastrar no programa habitacional

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

minha casa minha vida!

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Bom dia gosrtaria de saber se o cadrastamento
04/02/2015

rosilane martins santos

da iscriçao pode ser feito on-lane ,ou so
pessualmente. grata, ROSILANE

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

04/02/2015

elias henrique oliveira dos
santos

Bom dia gostaria de saber como fazer o cadastro
os documentos necessário para conseguir um
imóvel em campinas

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Acredito que possua apenas dois holerites porque
OLÁ BOM DIA QUERIA TIRAR MINHA DUVIDA
04/02/2015

trabalha registrada há apenas dois meses. Dessa

RITA DE CASSIA

TENHO APENA 2 HOLERITES É NECESSARIO

Programa Minha

forma, os dois holerites e a carteira de trabalho já

APARECIDA PAGANI

OS 3 HOLERITES.CONSIGO FAZER O

Casa Minha Vida

serão suficentes. O cadastro da COHAB não é

CADASTRO PELA INTERNET??? GRATA RITA

06/02/2015

realizado pela internet, apenas na sede da
empresa.

BOM DIA, OS CORREIOS DE SALTO ESTÃO
DEMORANDO MUITO PARA ENTREGAR AS
CCORRESPONDECIAS, AINDA NÃO RECEBI
MEU BOLETO DE VENCIMENTO DO DIA 10/02,
GOSTARIA SE POSSÍVEL SE PUDESSEM ME
04/02/2015

Gislaine

MANDAR NO MEU EMAIL AI EU CONSIGO
IMPRIMIR. NO ENDEREÇO ACIMA COLOQUEI
O DE ENTREGA POIS COMO FICO FORA O
DIA TODO, COLOCO SEMPRE PARA
ENTREGAR NA MINHA MÃE, O ENDEREÇO DO
MEU IMÓVEL É RUA SANTO INÁCIO, 81, JD
NOVA ERA SALTO.MUITO OBRIGADA

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de SALTO/SP.

04/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Desejo adquirir o meu próprio imóvel,pelo fato de
04/02/2015

Cleiton Moraes dos santos

estar morando com a minha mãe e também
porque pretendo me casar..grato Cleiton!

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
bom dia estou aqui solicitanto um cadastro da
04/02/2015

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

alexandre luis gomes

cohab por que, estou precisando muito do

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

mancini

pagando aluguel e pelo salario que eu ganho hoje

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

nao to dando conta de manter esse imovel.

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

04/02/2015

Anônimo

Boa Tarde, O que devo fazer para saber se
houve pedido de transferencia de imóvel?

Outros

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
Para que possamos responder sua solicitação
04/02/2015
precisamos dos dados pessoais e do imóvel.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
SOLICITO INFORMAR,QUAL O
04/02/2015 Fabricio Jose lopes da Silva PROCEDIMENTO PARA FAZER O CADASTRO
NA COHAB.

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
ola meu sonho e ganha minha casinha e sair do
04/02/2015

jaqueline jesus silva

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

alugem não aguento mais pagar aluguel quero q

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

minha filhinha tenha o quartinho dela espero q

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

vcs realizao meu sonho

04/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Boa tarde, gostaria de saber como faço para me
04/02/2015

Edilaine Silva Raimundo

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

cadastra no programa minha casa minha vida, e

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

quais documentos tenho que ter para o cadastro.

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

desde já obrigada

05/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, sou mãe solteira, moro de favor. Meu
filho tem 11anos, esta estudando, estou
desempregada. Quero me cadastrar no Programa
Minha casa Minha Vida, com Urgência. Pois , por
enquanto estou residindo neste local de Favor).

PARA SE CADASTRAR E PRECISO VERIFICAR

Estou com problema na coluna, sem as

A LISTA DE DOCUMENTOS. QUANTO A ESTAR

cartilagens, pois tive uma queda, estou em
04/02/2015

Andreia Claudia da Silva

recuperação.Não tenho parentes na cidade, não
tenho a quem recorrer. Peço encarecidamente

Programa Minha
Casa Minha Vida

TRABALHANDO, NAO E PRECISO TER RENDA,
LIGAR NO TELEFONE 31199566 FALAR COM
CESAR. É IMPORTANTE VOCE FAZER SEU

UMA AJUDA, para conseguir a minha casa,

CADASTRO ATE DIA 11 DE FEVEREIRO, PARA

concluir um dos meus sonhos... Peço ajuda , para

PODER PARTICIPAR DO PROXIMO SORTEIO.

fazer o meu cadastro. Como posso fazer? Pois
ainda não tenho condições de andar de onibus.
Qual o local, com quem eu posso falar,
telefone??!! Att. Andreia C. .

06/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
OLA BOM DIA! GOSTARIA DE SABER O QUE
05/02/2015

KIMBERLLY

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

DEVO FAZER PARA ME INSCREVER NA

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

COHAB, E TODAS AS INFORMAÇÕES.

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

OBRIGADA

05/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que a minuta de escritura será
elaborada conforme o inventário. Abaixo a
relação dos documentos necessários para a
elaboração da minuta. DESTINATÁRIO: ROSIANI
MARA MENINGRONI / ESPÓLIO DE DOLIORES
ADELINO SOUZA Nº. CONTRATO: 1390198
Prezado(a) Senhor(a) A partir desta data V.S,

BOA TARDE, O IMOVEL CONFORME

assim que desejar poderá solicitar a MINUTA de

CONTRATO ACIMA, ELE TEM 62% QUE ESTA

Escritura de Compra e Venda na sede da

NO NOME DE DOLORES ADELINO DE SOUZA

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

( MINHA MÃE JÁ FALECIDA)E 38% EM MEU

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

NOME, ESTOU QUERENDO VENDE-LO PARA
05/02/2015

ROSIANI MARA

FAZER A PARTILHA PARA OS HERDEIROS,

MENINGRONI

MINHA PERGUNTA É: SE CASO EU VENDER,
EU TENHO QUE LEVAR O INVENTÁRIO E A
MINUTA JÁ SAI DIRETO NO NOME DO NOVO
PROPRIETÁRIO, OU SEJA NÃO PRECISA
PASSAR PARA O NOME DOS HERDEIROS
PRIMEIRO.AGUARDO RETORNO, OBRIGADO.

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

convocação, e a CÓPIA dos seguintes

27/02/2015

documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão
(ATUALIZADA) de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo
(ATUALIZADA) (validade de 30 dias a partir da
data de emissão da certidão) • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa
física do casal • Imposto ATUAL - xerox da folha
onde consta - nome, rua, número, quadra e lote •
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal • Se
for apartamento, providenciar também a

Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍNIO

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ocadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
05/02/2015

Anônimo

sobre o apartamento

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

05/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

05/02/2015

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa Tarde Eu fiz minha inscrição no ano de 2013,

Quem possui renda de 0,00 à R$ 1.600,00 faz o

fiz o recadastro no dia 31/01/14,gostaria de saber

cadastro e participa dos sorteios do programa

se quando há alguma desistência, se passam

minha casa minha vida. Quando a renda é

Maiara Mariana da Silva

esse contrato pra frente, pessoas que não estão

Costa

pagando como a COHAB precede pois gostaria

Outros

superior a este valorJ, fica cadastrado para outros
empreendimentos ou imóveis que foram

muito de poder obter minha casa própria, pois

retomados pela Cohab. Ocorre que neste

moro de aluguel. Obrigada desde já e agradeço

momento não possuímos nenhum imovel

pela atenção.

disponível.

DATA
RESPOSTA

05/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber se nao estando residindo em
maua,se posso tbm me escrever,pois tenho dois
filhos especiais,sou cadastrada no cadastro
unico,nao consegui ate o presente momento,uma
oportunidade,sendo ja reivindicada a prefeitura de
maua,nao obtendo nenhum resultado,pois so
moradores de area de risco que
beneficiados,sendo eu uma servidora publica de
santo andre cargo servente geral-varriçao ganho
1090,00 de salario sendo que todo cidadao tem
direito de ir e vir ,direito a moradia,liberdade de
05/02/2015

sandra reis silva rogatto

expressaõ,e direito a cidadania ,ou se vossa
senhoria tem cohab em santo andre quem sabe

Outros

A COHAB CAMPINAS só administra imóveis na
cidade de CAMPINAS.

10/02/2015

teria esta oportunidade,pois com dois filhos
especiais possa tbm ter asseco a igualdade,naõ
querendo nada de graça mas sim dentro das
minhas condiçoes dar um lar digno de moradia
aos meus filhos ,visando la na frente um amparo
a eles não estando eu mais aqui nesse
mundo,pois eu sou chefe de familia,pois meu
espooso um homem doente, doenças causadas
por viçios a bebida impossibilitando dele trabalhar
e tem que me ajudar com meus filhos pois naõ

tenho com quem deixa-los e podendo pagar alguem para olhar eles.Quem sabe se a minha alegria e a dos meus filhos poss

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

Boa tarde,gostaria de saber se estar abertas as
05/02/2015

Anônimo

inscrição na cohab,e se posso marcar pelo site ou
devo ir pessoalmnte. campínas,sp 2015

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
05/02/2015

alessandra cristiane do
nascimento toledo

como eu faço se sou moradora em um sitio
emprestado e nao tenho documentos,pois la no
sitio nao chega correspondencia.

Programa Minha
Casa Minha Vida

CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham

10/02/2015

as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para particip
Apos a assinatura de contrato, a responsabilidade

05/02/2015

Anônimo

Quando ganha um apartamento da coab pode
vender?

e da Caixa Econômica Federal. Voce deve
Outros

procurar a CEF na av. francisco glicerio e pegar
copia do contrato e receber as orientaçoes
necessárias.

10/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

Boa tarde!eu tenho um cadastro que se encontra
06/02/2015

Claudia Manoel

inativo, como eu faço pra ativa-lo novamente!
Quais documentos vou precisa. Obrigado.

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá me inscrevi a muito tempo, mas de 7 anos
06/02/2015

Levi Barbosa Messias

para conseguir um imóvel da cohab e nunca me
chamaram. Gostaria de saber se esta tudo ok

Outros

com meu cadastro. Um abraço!

RESPOSTA
VOCE DEVE VIR NA COHAB ATE DIA 12/02/15
PARA ATUALIZAR SEU CADASTRO, POIS DA
FORMA COMO ESTA A SUA RENDA NAO
PODERÁ PARTICIPAR DO SORTEIO. VOCE
TEM CADASTRO DESDE 2009, MAS SUA
RENDA ESTA ACIMA DE R$ 1600,00. IREMOS
TER SORTEIO EM 23/02/2015.

DATA
RESPOSTA

10/02/2015

Providenciamos o cadastro do endereço para
BOA TARDE: SOLICITO QUE ME ENVIEM OS

correspondência. Porém, observamos que

BOLETOS PARA ESTE ENDEREÇO DESCRITO

ocorreu o término do financiamento em 02/2015,

ABAIXO, POIS JÁ FAZ QUE NÃO RECEBO O
06/02/2015

AMADEU LOPES

BOLETO VIA CORREIO. END. PARA

assim estaremos analisando o seu contrato e
Outros

encaminhando a relação dos documento

CORRESPONDÊNCIA ABAIXO. RUA JORGE

necessários para a elaboração da minuta de

MIGUEL BAIDA,263. JD MELINA. CEP-13056-

escritura no endereço solicitado. Estamos à

154. CAMPINAS/SP. ATT,

disposição para quaisquer outros

23/02/2015

esclarecimentos.
Haverá um sorteio do Programa Minha Casa,
Minha Vida para seleção das famílias a serem
06/02/2015

uelinton da cruz carvalho

informaçoes sobre previsão de entregas

Programa Minha

atendidas dia 23/02/2015. Participarão do sorteio

Casa Minha Vida

todas os cadastrados na COHAB com renda
mensal familiar de até R$ 1600,00. As famílias
sorteadas serão comunicadas através de carta.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
07/02/2015

alessandro da cruz

quero participar de sorteio de ua casa propria me

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

ajuda ai

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Cesar, eu havia entrado em contato com
o senhor,no dia 04/02 e o senhor me pediu para
ligar no seu telefone, entrei em contato ,más outra
pessoa atendeu.Eu gostaria de saber se já sabe
onde vai ser as unidade? Quantas vão ser? São
apartamentos ou casa? Como eu havia dito ,
moro de favor desde de 2013, só que tenho a
conta de luz no meu nome apartir de

O SORTEIO SERÁ PARA APARTAMENTOS.

04/11/2013.No Posto só consegui fazer ficha
07/02/2015

Andreia Claudia da silva

VOCE PODE COMPROVAR COM ALGUM

após ter a conta de Luz em mãos no meu

Programa Minha

CARNÊ DE LOJA EM QUE COMPROU ALGO

nome.Eu tinho registro em carteira de 05/08/2013

Casa Minha Vida

OU TAMBEM POR CORRESPONDENCIA DE

até ano passado.Más eu tenho que comprovar

BANCO,OU NOTA FISCAL.. À DISPOSIÇAPELO

que moro em campinas por 2 anos?Como posso

TELEFONE 31199500.

10/02/2015

comprovar se eu sempre estive de favor? Vou
providenciar para levar dia 10/02/2015(Terça)os
documentos na COHAB.Os documentos ,são
apenas os Originais ou tem que tirar Xerox?A
outra mensagem era Ano 2015 N°000251. Att.
Andreia Claudia Da Silva. 19-98338-3922
andreiaclaudia2008@gmail.com
o SORTEIO SERA NO DIA 23/02/2015. TODOS
OS CADASTRO REALIZADOS ATE A DATA DE
07/02/2015

MARCIA RENATA JULIO

INFORMAÇOES SOBRE LISTA DE APTOS AO

Programa Minha

12/02/2015, COM RENDA ATE R$1.600,00,

SORTEIOS

Casa Minha Vida

ESTÃO APTOS A PARTICIPAR DO SORTEIO
QUE SERA DIVULGADO NO DIA 13 OU 16 /02
NO SITE DA COHAB.

10/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

07/02/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde,por favor poderia me informar se a
renda de 1600 e bruta ou percapta,poderia

Outros

exemplificar?

RESPOSTA
A RENDA USADA É BASE DE CALCULO DO
FUNDO DE GARANTIA.

DATA
RESPOSTA
10/02/2015

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 20/02 do corrente, no
horário das 08h às 15h, no Departamento

Boa noite! Estou entrando em contato para saber

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

qual o procedimento para retirar a minuta da
07/02/2015 Gisele dos Santos Andrade

escritura da casa do meu pai. A mesma, já está
quitada há alguns anos e, no entanto, ainda não
foi disponibilizado este documento. Desde já
agradeço e aguardo retorno.

Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou
Minuta de Escritura

ainda, através dos telefones: (19) 3119-9591,
3119-9599 ou 3119-9592. Caso não seja possível
seu comparecimento na data agendada,
solicitamos entrar em contato através dos
telefones mencionados acima. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.

13/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Olá boa tarde eu ainda não possui casa própria
08/02/2015

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

vanessa correa de oliveira

gostaria de saber como eu posso tá fazendo

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

novaes

inscrição e onde eu posso tá indo fazer ,como

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

fazer .

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
08/02/2015

Katia aparecida da silva

Gostaria de saber. Como faço o cadastro

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
09/02/2015

VEREDIANA MANOEL

gostaria de participar da minha casa minha vida

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
09/02/2015

Adriana Correia França

Bom dia! Gostaria de me inscrever para o

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Programa Minha Casa Minha Vida.

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom Dia, tenho uma dúvida, moro de aluguel em
uma casa no Jd Sao jose CAmpinas, a moradora
infelizmente teve que sair a pressas para morar
em Minas Gerais, e sexta o pessoal da cohab foi
09/02/2015

Anônimo

la e disse que a casa vai sair e vai para o
apartamento, como ficara essa situação? A
moradora disse que assim que sair o apartamento
poderei continuar usando e pagando aluguel a ela
ja que ela nao pode voltar a morar no bairro.

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Bom dia gostaria de saber quando haverá
09/02/2015

Anônimo

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

inscrição para o programa minha casa minha vida

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

e qual os documentos necessários e o local da

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

inscrição? Obrigado

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE! TENHO A MINUTA DE
ESCRITURA COM A COHAB ESTOU
Envie nova mensagem informando os seus dados

PROVIDENCIANDO A ESCRITURA JUNTO AO
09/02/2015

Anônimo

CARTÓRIO , GOSTARIA DE SABER SE
PRECISARA DA ASSINATURA DA COHAB E
QUAL O PRAZO QUE A COHAB TEM PARA
FORNECER ESTA ASSINATURA?

Minuta de Escritura

pessoais e os do imóvel para que possamos
atender sua solicitação.

10/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

09/02/2015 Alessandra Muniz Valvezan

Gostarias de saber melhor como funciona e

de no máximo R$1.600,00. A comprovação do

gostaria de saber o que é necessário para me

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

cadastrar ao programa. Sou solteira e tenho 2

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

filhas, pago aluguel e não recebemos nenhum

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

tipo de beneficio e nem pensão alimentícia das

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração

minhas filhas de 14 e 10 anos!!

da escola onde estuda algum membro da família,

10/02/2015

entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

09/02/2015

EVELYN CAMPOS
MARTINS DOS SANTOS

Boa Tarde, Gostaria de me inscrever no
programa minha casa minha vida. Att, Évelyn
Martins

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

gostaria de saber como funciona as inscriçao
09/02/2015

LARISSA MONIQUE VILLAS
BOAS DE CAMPOS

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

para casa ou apartamento da cohab,tenho 27
anos tenho uma filha de 7, e sou amasiada pago
aluguel por favor como devo proceder. No
aguardo Larissa

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

09/02/2015 roberson dos santos galdino

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde, minha cunhada Rosangela Maria de

Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.

Oliveira CPF:08577756858 tem um cadastro ai

Rosangela realizou o cadastro em 05/08/2009 e o

desde 2008, E ela gostaria de saber quando sera
o proximo, sorteio e se o nome dela vai esta na

Outros

atualizou em 11/03/2014. Participará do próximo
sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida,

lista, por ela esta passando por grandes

que acontecerá em 23/02/2015. As famílias

dificuldades desde ja agradeco.

sorteadas serão comunicadas através de carta.

DATA
RESPOSTA

11/02/2015

Boa tarde, Eu gostaria de saber se eu posso
participar desse programa do governo, porém o
09/02/2015

Laércio da Cruz Santos

meu salário na carteira é de R$ 1.252,00 mas no
holerite gira em torno de R$2.000,00. Obrigado e
fico no aguardo. Att. Laércio Santos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Com a renda acima de R$ 1.600,00 voce participa
de outros projetos de construçao da COHAB.
Falar com o Benedito ou Guilherme

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber como moro cm os meus pais e
09/02/2015

Melani karoline Lopes
ferreira

minha irmão estou gravida e meu noivo mora
comigo porem a casa dos meus pais é pequena
pra 5 pessoa pra 4 comodo como faco para me

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração

cadastrar neste programa o que é precisso

da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
09/02/2015

elane luiza da silvaela

quero confirmar meu cadastro na cohab tenho
renda de 1600

Outros

Solicitação já respondida nessa mesma data.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.
realizou o cadastro na COHAB em 16/07/2013 e
não o atualizou após essa data. Sugiro que
compareça para atualização, tendo em vista que
a renda declarada no ato do cadastramento é
superior a R$ 1600,00. Com a renda declarada,
não participará do próximo sorteio do Programa
Minha Casa Minha Vida, que ocorrerá dia
23/02/2015. Segue a relação de documetos
necessários para atualização: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA - CIM Pré-requisitos:
09/02/2015

elane luiza da silvaela

quero confirmar meu cadastro na cohab mninha
renda e 1600

Comprovar pelo menos os 2 últimos anos de
Outros

moradia em Campinas, que deverá ser através de

11/02/2015

correspondência em nome do interessado desde
que apresente a 1ª conta e a última do período
apresentado; Documentos necessários
(originais):

CPF (do casal);

RG (do casal);

RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

Certidão de nascimento

(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos);

Comprovante de endereço - com CEP

em nome do interessado;

Carteira de Trabalho

(do casal e dos dep. habitacionais);
Comprovante de renda formal: três últimos

holerites (do casal e dos dependentes habitaciona
gostaria de saber quando abre inscrição na
09/02/2015

Sara Janaina Barbosa

cidade de Hortolândia e como faço para
participar,pois moro de aluguel.

Programa Minha

A COHAB CAMPINAS só trabalha com imóveis

Casa Minha Vida

na cidade de CAMPINAS.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado(a) Senhor(a) Objetivando atender a
trabalho solicitado por professor em sala de aula,
gostaria que vocês informassem o valor mensal
10/02/2015

Luciana Gomes

pago a Associação Brasileira de COHABs, afim
de realizar um levantamento sobre
custo/benefício em manter-se filiado a esse tipo
de instituição. Luciana Gomes

Outros

A COHAB CAMPINAS não dispõe das
informações solicitadas.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
GOSTARIA DE SABER QUAL O
10/02/2015

Vanessa

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DA
COHAB. SOU ASSALARIADA, TENHO UMA
FILHA, NÃO POSSUO IMÓVEL PROPRIO.

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que o Sr.
realizou o cadastro em 24/05/2010 e o atualizou
em 07/07/2014 e está cadastrado como
deficiente. 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
10/02/2015

MARCELO VIEIRA

oi bom dia.eu sou deficente auditivo precisa

Programa Minha

cohab demora 5anos ok deus saber

Casa Minha Vida

determinada pela portaria nº 595, de 18 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre os

11/02/2015

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 importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado, portanto, a data de cadastramento
não interfere no processo de seleção.

Possuo imóvel da COHAB contudo não estou
com o contrato em mãos. Minha mensalidade
10/02/2015

CÉLIA REGINA BUSELLI

vence hoje, e o correio da minha cidade está com
problemas na entrega da fatura. Como faço para
emitir 2ª via do boleto?

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de SALTO.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Irei fazer uma breve sitação: Há um morador da
COHAB JD APARECIDA, aonde este foi expulso
da COHAB de ITAQUERA SÃO PAULO-SP, seu
esposo trabalha no GOE, embora este não
possua antecedentes, segundo comentarios
estes foram expulsos. E como trouxeram
probnlemas na COHAB JD APARECIDA, levo ao
10/02/2015

Anônimo

vosso conhecimento pois é sabido que estão
preiteando outra moradia, filhs envolvidows em
sequestro relampatgo e outras atrocidades e há
outrros envolvidos que sairam de dentro da
COHAB e mudaram-se para os fundos para não
pagarem condominio. Fica aqui o meu alerta.Há
pessoas envolvidas com o movimento dos
abutres. att.anonimato

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
10/02/2015

Anônimo

como faço para fazer bo cadatro o q precisa ?

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

TENHO O CADASTRO DESDE DE 2002 MAIS

entrega dos apartamentos do Empreendimento

CONDOMINIO VILA ABAETE VEJO APTOS

Abaeté ainda não foi concluída, faltando ainda

VAZIOS E EU MORANDO NUM APERTO SO UM

176 apartamentos para serem entregues. As

SPO COMODO FALO COM A ASSISTENTE
Anônimo

SOCIAL ELA FALA QUE É PROIBIDO VENDER

DATA
RESPOSTA

Primeiramente é importante esclarecer que a

DE DEZ ANOS CONVERSANDO E INDO NO

10/02/2015

RESPOSTA

Outros

APTO E MUITAS PESSOAS ESTÃO

famílias estão aguardando a definição de data
para assinatura do contrato. Quanto as denúncias

11/02/2015

de imóveis vazios ou ocupados irregularmente,

VENDENDO LÁ DESEMPREGADA E NO

devem ser realizadas através do canal de

APERTO DOS COMODOS QUE MORO CASA

atendimento criado pela Caixa Econômica

DE FUNDO AINDA DE FAVOR PAGO ALUGUEL

Federal: 08007216268.

E OS APTOS VAZIOS.
Nao chegou o boleto fui ao Bradesco mas eles
10/02/2015

Djalma Pierin

nao conseguem segunda via do boleto , vcs
podem me ajudar Rua Santa Rita 170 Nova Era
Salto SP cep 13327 361 Djalma Pierin Obrigado

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de SALTO/SP.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
10/02/2015

Liliane dos Santos Cruz

Quero me cadastrar no programa minha casa

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

minha vida

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

10/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

GOSTARIA DE SABER QUAIS OS

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

DOCUMENTOS NECESSÁRIO PRA FAZER A
10/02/2015

luan de sousa calgarotto

INSCRIÇÕES . SE E POSSÍVEL FAZER PELO
SITE OU TEM QUE COMPARECER
PESSOALMENTE NA SEDE DA COHAB

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
10/02/2015

Anônimo

dá pra fazer o cadastramento via internet ou

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

apenas pessoalmente?

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

10/02/2015

Marcos Gabriel Rodrigues
Ferreira

Boa noite! Queria saber se tem que fazer o
recadastramento para o sorteio dos imóveis.
Obrigado..

Outros

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
A atualização dos dados do cadastro deve ser
efetuada a cada ano ou quando houver mudança 11/02/2015
nos dados.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

11/02/2015

Larissa Aparecida dos
Santos Caixeta

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

Olá gostaria de saber como faço para fazer a
inscrição para concorrer ao sorteio ? Não tenho
imóvel no meu nome e nenhum financiamento.

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,

Bom dia ! Me chamo Luana e gostaria de me

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

escrever na minha casa minha vida, tenho uma

de no máximo R$1.600,00. A comprovação do

filha pequena e fui abandonada, perdi a minha
11/02/2015

Luana Roberta Rodrigues
Conceição

mãe recentemente, tenho uma irmã viciada e é
muito dificil para mim chega até ai, pois no meu
emprego eles não aceitem que sai mais cedo. E o
desconto é muito alto, gostaria de saber si não
posso me escrever pelo telefone ou algum outro
meio. Me ajudem por favor. Obrigado

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
11/02/2015

Carlos Alexandre da Silva

Estou interessado em fazer um cadastro para

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

conseguir comprar minha casa própria..

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

11/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

chave do apartamento é entregue apenas

depois que entrega a chave...tem uma pessoa q
Anônimo

foi sorteada faz 18 meses e a pessoa fala q ta
reformando e preciso desecupar a casa e ela nāo

mediante a mudança da família. A COHAB não
Outros

denúncia, necessitamos do endereço do imóvel.

Mandei solicitaçāo agora pouco sobre prazo para
mudar so esqueci de colocar nome vanessa

23/02/2015

chaves. Para averiguar de forma adequada a

tem um prazo pra mudar

Anônimo

dá prazos para a pessoa mudar, sendo que a
mudança deve ocorrer no ato da entrega das

sai tem como enviar uma carta pra ele que ela

11/02/2015

DATA
RESPOSTA

No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, a

Gostaria de saber qual ė o prazo para mudar

11/02/2015

RESPOSTA

Por favor envie nova mensagem com maiores
Outros

gonçalves vital e valter ribeiro dos santos

esclarecimentos sobre o assunto, como por

11/02/2015

exemplo o que a senhora gostaria de mudar.
Conforme verifiquei no seu cadastro, ele foi

11/02/2015 Juliana de Oliveira felisberto

quero participa do sorteio dia 23.

Programa Minha
Casa Minha Vida

atualizado em 10/02/2015 e com renda superior
ha R$ 1.600,00. Por isto voce nao estara
participando do sorteio pois sua renda de R$
2.075,00 é superior ao limite do programa.

11/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Desde que seja maior de 18 anos pode. Segue a
relação dos documentos necessários:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM Pré-requisitos:

Comprovar pelo menos os

2 últimos anos de moradia em Campinas, que
deverá ser através de correspondência em nome
do interessado desde que apresente a 1ª conta e
a última do período apresentado; Documentos
necessários (originais):
(do casal);

CPF (do casal);

RG e CPF (daqueles que moram no

imóvel maiores de 18 anos);
Boa noite,gostaria de saber se estagiario pode
12/02/2015

Anônimo

fazer inscriçao para sorteio de
apartamento,aguardo resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

RG

Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos);

23/02/2015

Comprovante de

endereço - com CEP em nome do interessado;
Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);

Comprovante de renda formal:

três últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
solteiro);

Certidão de nascimento (se

Certidão de casamento (se casado);

se separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

Certidão de óbito (se viúvo);

Em

casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

12/02/2015

Lidiane Oliveira

Bom Dia. Gostaria de Saber que tipo de inscrição

cumprir os critérios próprios do programa,

Habitacional posso fazer. Moro com meu irmão e

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

a família dele no apartamento do CDHU. No

de no máximo R$1.600,00. A comprovação do

momento estou desempregada,não possuo

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

nenhum tipo de financiamento no meu
nome,tenho retido de FGTS R$1.800, e tenho

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

conta poupança na Caixa Econômica Federal.Se

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração

houver alguma inscrição habitacional que possa

da escola onde estuda algum membro da família,

fazer,quais documento terei que levar. Aguardo

entre outras formas de comprovação. Pré-

resposta.

requisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos

13/02/2015

anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Fiz o cadastro para particpar do
processo minha casa minha vida esse ano e vi
que saiu a lista de pessoas aptas a fazerem parte
do processo seletivo, porém percebi que meu
12/02/2015

Bruno Silva Fernandes

Seu cadastro consta como participante do sorteio.

nome não está na lista. Entregeuei todos os

Programa Minha

A lista que você está examinando é de

documentos e o atendente na Cohab me informou

Casa Minha Vida

12/01/2015, e voce fez seu cadastro em

que estava com todas as informações de acordo.

13/02/2015

13/01/2015.

Poderia me informar o por que meu nome não
está na lista? Não fui selecionado realmente?
Desde já agradeço!
Será iniciado semana que vem o processo de
recadastramento/atualização dos cadastros da
COHAB. Todos os cadastrados receberão uma
12/02/2015

lucio daniel almeida de

fiz meu catrado em 2009 e ainda nao fui chamada

Programa Minha

convocação contendo a relação dos documentos

oliveira

na coab tenho que revovar meu catrado

Casa Minha Vida

necessários, bem como a data e horário para
comparecimento. Como o atendimento será
apenas com horário marcado, sugiro que aguarde
o recebimento da referida convocação.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de informações para aquisição de imóvel
pelo Programa minha Casa Minha Vida do
12/02/2015

Jorge Francisco da Silva

Governo federal, quais documentos necessários
e quais procedimentos a serem tomados, Grato

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

13/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração

JORGE FCO

da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

12/02/2015

Anônimo

Bom dia Ate que data vai a inscrição do

Programa Minha

programa?

Casa Minha Vida

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
Os cadastros novos são realizados na sede da
COHAB de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 23/02/2015
Não há data de encerramento.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Quando me casei minha ex mulher foi
sorteada com uma casa no Jd Floresta, assinei
como segundo dono, nos separamos antes de
nos mudar-mos, gostaria de saber se posso voltar
12/02/2015 Eliot Pamphirio Rosa Ramos a fazer alguma inscrição no meu nome, e se não

Outros

posso , gostaria de fazer o procedimento para

Por favor comparecer na cohab para verificar a
situaçao.

13/02/2015

voltar a fazer parte da lista de pretendentes.
Tenho os papeis de divorcio e posso provar que
nunca se quer entrei na casa, desde já agradeço!
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 09/03 do corrente, no
horário das 08h às 15h, no Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

venho por meio desta solicitar um contato ; pois
12/02/2015

valter antonio correa

desejo fazer o documento deste imovel .porem
nao sei que documentos sao necessario . certo
de ser atendido desde ja agradeço !!!

Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou
Minuta de Escritura

ainda, através dos telefones: (19) 3119-9591,
3119-9599 ou 3119-9592. Caso não seja possível
seu comparecimento na data agendada,
solicitamos entrar em contato através dos
telefones mencionados acima. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.

20/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, gostaria de confirmar se estou
12/02/2015

STELLA MARIS PEDRONI
DA SILVA

participando do sorteio, pois saiu numero de
protocolo e tenho a cópia em mãos.. mas quando
vou consultar o cadastro, diz que não está

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O número do seu CPF não está cadastrado na
Programa Minha

COHAB CAMPINAS. A COHAB CAMPINAS só

Casa Minha Vida

aceita inscrição de moradores na cidade de

13/02/2015

CAMPINAS.

cadastrado. Grata!

Será iniciado o processo de recadastramento.
Todas as famílias que possuem cadastro na
COHAB serão convocadas para atualizar seu

Ola tenho cadastro desde 2009 gostaria de saber
12/02/2015 denise regina campos andre

se tenho que fazer renovaçao De cadastro? Se
sim o que eu preciso levar de documento?

Outros

cadastro. Dessa forma, deverá aguardar a
convocação com o agendamento, contendo a
data e o horário. É importante destacar que o
atendimento só será realizado conforme
agendamento.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
No momento estou desempregada e gostaria de
12/02/2015

Anônimo

participar dos sorteios para concorrer um imovel,
pois pago aluguel. Qual o procedimento?

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

13/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde !Gostaria de saber se eu poderia

13/02/2015

Evandro Prado Santana

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Será iniciado semana que vem o processo de

atualizar meus dados na Cohab pois na época

recadastramento/atualização dos cadastros da

não era casado e agora sou e pago aluguel só

COHAB. Todos os cadastrados receberão uma

que liguei no dia 12.02.2014 falaram que podia ir

Programa Minha

convocação contendo a relação dos documentos

atualizar e liguei novamente no dia 13.02.2014 já

Casa Minha Vida

necessários, bem como a data e horário para

falaram que não podia gostaria de saber qual a

comparecimento. Como o atendimento será

informação correta . Desde ja agradeço pela

apenas com horário marcado, sugiro que aguarde

atenção e fico no aguardo

o recebimento da referida convocação.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
13/02/2015

fabiana campos

boa tarde gostaria de atualizar meus dados

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

cadastrais pago aluguel tenho 2 filhas como faço

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

13/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
13/02/2015

Eliane Alves Teixeira

Ĺlllllllllllllllllllllllllll

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

18/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

GOSTARIA DE FAZER MEU CADASTRO MAS
NÃO POSSUO COMPROVANTE DE

Infelizmente, conforme regras da empresa, para

RESIDENCIA EM MEU NOME, POIS MORO DE

realizar o cadastro é necessário:

ALUGUEL. COMO FAÇO? E A QUESTÃO DO
13/02/2015

SHERON LAYNE LOPES

COMPROVANTE DE QUE MORO EM

RODRIGUES

CAMPINAS HÁ 2 ANOS, MORO AQUI DESDE
ABRIL DE 2011 MAS NÃO POSSUO NADA QUE
COMPROVE ISSO. COMO CONSIGO
COMPROVAR ISSO? ATENCIOSAMENTE ...
SHERON

Comprovar

pelo menos os 2 últimos anos de moradia em
Outros

Campinas, que deverá ser através de
correspondência em nome do interessado desde
que apresente a 1ª conta e a última do período
apresentado;

Comprovante de endereço - com

CEP em nome do interessado;

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
14/02/2015

Anônimo

como faço o cadastro online ?

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

18/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O sorteio ocorreu no dia de hoje, às 9h, na sede
da COHAB. As listas com os nomes das famílias

bom dia quero saber qual a data do próximo
14/02/2015

diogo maciel bucheroni

sorteio de 2015 na cohab e saber se o meu cpf
36162824896 esta na listagem obrigado e

que participaram do sorteio e das que foram
Outros

sorteadas estão disponíveis no site da

23/02/2015

COHAB/CP:

aguardo resposta com a data e hora do sorteio.

http://www.cohabcp.com.br/mcmv/mcmv2015.htm
l

Bom Dia , Meu nome é marina sofri um acidente
de carro quebrei a cervical e fiz cirurgia para

Em casos de deficiência na composição familiar

implante de uma protese na cervical nivel

apresentar: atestado médico que comprove a

c4,c5,c6 tenho uma carta do medico que diz que
14/02/2015

Anônimo

tenho 20% de falta de mobilidade , me cadastrei
na cohab para sorteio de imovel para deficientes
fisicos , gostaria de saber se realmente sou
considerada deficiente fisico e o que preciso para
comprovar tal deficiencia . obrigada .

Outros

deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE RELATAR DUAS
IRREGULARIDADE QUE VI: UMA MORADORA
Fatima DA RUA. NIGÉRIA N° 298 VILA VITÓRIA
GANHOU UM APARTAMENTO NA SANTOS
DUMONT E ESTÁ CASA DE NÚMERO 298 É
DELA E FOI AGORA ALUGADA. DEVERIA A
COHAB VERIFICAR MELHOR AS PESSOAS
14/02/2015

Anônimo

ESCRITAS, COMO NESTE BAIRRO AINDA NÃO
É REGULARIZADO A PESSOA PASSA COMO
SEM MORADIA E AGORA TEM DUAS; Outra
moradora da mesma Rua: Nigéria que mora
emfrente ao número 258 também ganhou um
apartamento e tem uma casa de dois andar no
bairo vila vitória no nome dela é este ai,
Claudineia Marcelino Soares

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
14/02/2015

francinaldo fernandes da
silva

Minha casa minha vida

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
15/02/2015

leiliane nogueira da silva

Boa tarde, vai ter atendimento nos dias 18/02, 19

Programa Minha

e 20 ??

Casa Minha Vida

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
O expediente do dia 18 é das 14 às l6 h, dia 19 e
18/02/2015
20 será normal.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

15/02/2015

Anônimo

quemoro em campinas a mais de 2 anos se serve

queria saber se o documento que comprove
o comprovante do postinho
Olá boa tarde, gostaria de saber se a
15/02/2015

jean carlos da cunha

cohabcampinas estará aberta amanhã, dia 16 / 02

coresma

/ 2015, e saber também se as escrição estão

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha

A LISTA DE DOCUMENTOS ESTA NO SITE

Casa Minha Vida

WWW.COHABCP.COM.BR.

Outros

sendo realizados, nesse dia. Obrigado
Oi faz 7 anos que fiz cadastro do apartamento
16/02/2015

Anônimo

não comobsei ser eu to ainda Teve uma vez sai
meu nome no jornal ai fui para fila de espera ATR
agora nada

RESPOSTA

Não houve expediente na COHAB CAMPINAS no
dia 16/02/82015.

DATA
RESPOSTA
19/02/2015

19/02/2015

Por favor envie seus dados pessoais para que
Outros

possamos pesquisar e responder a sua
solicitação.

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia! Solicito a gentileza junto a essa
instituição, providências no sentido de ser
informado a este interessado, sobre a minuta de
escritura, a qual no dia 14 de dezembro de 2014
o prefeito Jonas Donizete anunciou a conclusão
do processo de regularização do conjunto

16/02/2015

Anônimo

Encaminhamos em 16/01/2015 pelo Correio a

habitacional Santo Dias DIC 6 às famílias que

relação dos documentos necessários para a

vivem no empreendimento implementado pela

elaboração da minuta de sua escritura. Sendo

COHAB em 1990. À época do evento não pude

assim, o Senhor deverá providenciar todos os

comparecer para receber minha carta de

documentos solicitados e a taxa de serviço no

convocação por motivos de limitação físicas.
Gostaria de saber qual o procedimento devo

Minuta de Escritura

valor de R$ 120,00 e comparecer nesta
Cohab/CP para dar a entrada na Minuta de

adotar, e se há alguma pendência financeira ou

Escritura. Nesta data, 19/02/2015 compareceu

de qualquer outra natureza para que eu possa

nesta Cohab/CP seu filho que foi orientado dos

efetuar a regularização junto ao 3º Cartório de

procedimentos para a minuta de escritura.

Registo de Imóveis. Segue abaixo meus dados:
Nome: IDELMO JOSÉ TIVELLI Endereço: RUA
JULIÃO SIMÕES, 193 - CEP 13.054-642 Código
cartográfico do imóvel: 3364.31.27.0295.01001
CPF: 455.660.898-87 RG:7.415.804

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

Bom Dia! Solicito a gentileza junto a essa
instituição, providências no sentido de ser
informado a este interessado, sobre a minuta de
escritura, a qual no dia 14 de dezembro de 2014,
o prefeito Jonas Donizete anunciou a conclusão
do processo de regularização do conjunto
habitacional Santo Dias DIC 6 à s famílias que
vivem no empreendimento implementado pela
COHAB em 1990. À época do evento não pude
comparecer para receber minha carta de
convocação junto a COHAB, por motivos de
limitação físicas. Gostaria de saber qual o
16/02/2015

Anônimo

procedimento de devo adotar, e se há alguma

Minuta de Escritura

Solicitação já atendida no pedido 0327/15.

pendência financeira ou de qualquer outra
natureza para que eu possa efetuar a
regularização junto ao 3º CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS. Segue abaixo meus
dados: Nome: IDELMO JOSÉ TIVELLI Endereço:
RUA JULIÃO SIMÕES, 193 - CEP 13.054-642
Código cartográfico do imóvel:
3364.31.27.0295.01001 CPF: 455.660.898-87
RG: 7.415.804 Telefone: 3326-5675 - 99212-8580
e-mail: gtivelli@yahoo.com.br OBS; Esclareço
que enviei anteriormente outra solicitação, porem
não informei nem telefone e nem o email. Atenciosamente

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Gostaria de saber como faço para participar do
16/02/2015

Sofia Millanao dos Reis

programa minha casa minha vida. Para ter uma
casa própria.

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

16/02/2015

gilbert

Bom dia fiquei sabendo q dia 23 haverá sorteio d

Programa Minha

casas sabe para q bairro?

Casa Minha Vida

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
SERA PARA O CONDOMINIO STA LUZIA, QUE
19/02/2015
FICA NO Jardim STA LUCIA E NO DIA 23,
CONFORME SE ENCONTRA NO SITE.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOM DIA, SOU MORADOR E

RETIRADA NA SEDE DA COHAB CAMPINAS

APARTAMENTOS NO CONJUNTO

SITO Á AVENIDA FARIA LIMA N. 10 - PARQUE

HABITACIONAL PADRE ANCHIETA 16/02/2015

SANTOS

ITALIA, A CÓPIA AUTENTICADA DA

CAMPINAS. NECESSITAMOS ELEGER UM
NOVO SÍNDICO E PARA ISSO E OUTROS

Outros

ASSUNTOS NECESSITAMOS DA CONVENÇÃO

MONICA - PADRE ANCHIETA. A MESMA

20/02/2015

PAGAMENTO DE R$ 158,10 REFERENTE AO

DESSA CONVENÇÃO PARA DARMOS

CUSTO DAS CÓPIAS E AUTENTICAÇOES

TRATATIVA A VÁRIOS ASSUNTOS QUE

CARTORÁRIAS.

NECESSITAM DA MESMA. GRATO.
Anônimo

CONVENÇAÕ DE CONDOMINIO SANTA
DEVERÁ SER RETIRADA MEDIANTE

DE CONDOMÍNIO. SOLICITO UMA CÓPIA

16/02/2015

DATA
RESPOSTA

CONFORME SUA SOLICITAÇAO, PODERÁ SER

REPRESENTANTE DO CONDOMINIO DE

NAZIEL FERNANDES DOS

RESPOSTA

que dia vai ser o sorteio do programa minha casa

Programa Minha

minha vida 2015

Casa Minha Vida

O próximo sorteio será no dia 23/02/2015.

19/02/2015

ola boa tarde eu e meu esposo fizemos a
escriçao do programa minha casa minha vida ano
16/02/2015

gislaine hellen aparecida

passado no dia 13/11/2014 assim esse ano vai ter

Programa Minha

rodrigues de brito

um sorteio de casa e eu e meu esposo nao

Casa Minha Vida

estamos na lista o porque disso.........o nome do
meu esposo é flavo de brito

O seu nome não está na lista porque a renda
ultrapassa R$1.600,00 que é o limite para
participar do sorteio.

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
gostaria de fazer inscriçao no programa minha
17/02/2015

jessica gomes teles

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

casa minha vida pois pago aluguel e tenho uma

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

filha de 2 anos e nao aguento mais.se possivel

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

entre em contato.obrigada

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

17/02/2015

Anônimo

como eu faço para fazer a quitaçao do
apartamento

Termo de Quitação

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno
Por favor informe seus dados pessoais e os do
imóvel para que possamos pesquisar e responder 19/02/2015
sua solicitação.

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Moro com minha esposa e minha filha de 2 anos.
A nossa renda familiar supera R$ 1600,00,
portanto pelo que eu entendi não podemos
17/02/2015

Anônimo

participar do Programa Minha Casa Minha vida.

Favor procurar a COHAB, para verificarmos a sua
Outros

Mesmo assim nossa renda não é suficiente para

renda e os projetos disponíveis.Falar com o

19/02/2015

Guilherme.

conseguir financiar um imóvel. Existe algum outro
programa da Cohab que eu possa participar?
O cadastro de interesse em moradia deverá ser

a inscrição é somente física ou há alguma
17/02/2015 Amanda de Oliveira Arruda

possibilidade via internet. Pessoa com restrição

Programa Minha

no nome é incluso no programa Minha

Casa Minha Vida

casa,minha vida? Grata
17/02/2015

Anônimo

realizado apenas na sede da COHAB. Para o
Minha Casa, Minha Vida o candidato não poderá

23/02/2015

ter restrições na Caixa Econômica Federal,

Quando sai as próximas casas que vão sair em

Programa Minha

Receita Federal e Banco do Brasil.
O sorteio e dia 23/02/2015 e no Jardim Santa

qual são os bairros ?

Casa Minha Vida

Lucia.

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Estou precisando de uma casa sou mae solteira
17/02/2015

casa

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

moro de aluguel pago quinhentos reais e minha

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

tem problemas de saúde por isso estou

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

emplorando por esta oportunidade...

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia gostaria de saber se para fazer a minuta
18/02/2015

Anônimo

de escritura, posso levar a certidão negativa de
debito retirada do internet? obrigada aguardo
contato para breve

Minuta de Escritura

Sim, desde que esteja dentro da validade.

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
18/02/2015

Anônimo

o que é necessario para realizar o cadastro ?

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, fiz o meu cadastro na Cohab no dia
12/02/2015, porém não consta meu nome na lista
18/02/2015

Monica Aparecida da Silva de candidatos ao sorteio do dia 23/02, gostaria de
dos Santos

saber o que pode ter dado de errado e qual o

O seu nome não consta na lista pois a sua renda
Outros

familiar ultrapassa o valor de R$1.600,00 que é o

19/02/2015

limite atual para participar do sorteio.

motivo pelo qual não estou na listagem? Desde já
agradeço o contato. Monica
18/02/2015

Anônimo

Preciso do meu número completo de cadastro
para emitir segunda via. Você pode me ajudar ?

Outros

O cadastro é identificado através do número do
CPF.

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Segue a relação dos documentos necessários
para a realização de cadastros na COHAB:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA CIM Pré-requisitos:

Comprovar pelo menos os

2 últimos anos de moradia em Campinas, que
deverá ser através de correspondência em nome
do interessado desde que apresente a 1ª conta e
a última do período apresentado; Documentos
necessários (originais):

informação sobre documentação para inscrição

(do casal);

do minha casa minha vida, no caso eu sou
vanessa cristina de paula

marido também não tem registro em carteira pois

Programa Minha

monteiro jacomette

trabalha com manutenção em geral, mas temos o

Casa Minha Vida

MEI ( micro empreendedor individual) qual seria
as datas para inscrição no programa na região de
campinas.

RG

RG e CPF (daqueles que moram no

imóvel maiores de 18 anos);

manicure e não tenho registro em carteira, meu
18/02/2015

CPF (do casal);

Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos);

23/02/2015

Comprovante de

endereço - com CEP em nome do interessado;
Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);

Comprovante de renda formal:

três últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
solteiro);

Certidão de nascimento (se

Certidão de casamento (se casado);

se separado ou divorciado a mesma com a
averbação;

Certidão de óbito (se viúvo);

Em

casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola, gostaria de saber se é possível adquirir um
imóvel que tem no bairro onde moro, ele esta
abandonado a mais de 4 anos e como moro de
18/02/2015

Anônimo

favor na casa de uma amiga gostaria de adquirir o
mesmo me comprometendo a pagar todos os

Por favor informe seus dados pessoais e o
Outros

endereço do imóvel para que possamos

19/02/2015

pesquisar e responder sua solicitação.

débitos que ele tiver de acordo com minhas
condições financeiras, o imóvel fica próximo do
terminal vida nova.

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
Tenho dois filhos e preciso de uma ajuda da
18/02/2015 joandson queiros dos santos coab. Pra eu dar uma boa condicoes de vida pro
meus filhos ,filhos familia eh projeto de Deus

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
Programa Minha

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

Casa Minha Vida

o sorteio para hierarquização do atendimento das
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, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:
18/02/2015

Anônimo

Quero fazer minha escrição. O que precisão ter

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

pra poder fazer o cadastro?

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Gostaria de saber quais os procedimentos para
19/02/2015

Bruna De Sa Rodrigues

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

possuir imóvel da COHAB, vou casar e gostaria

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

de uma oportunidade para ter um lar. Moro com

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

meu pais no endereço acima.

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

TIPO DE

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Janaina Martins Barbosa

atualização do cadastro no CIM é feita na sede da

Programa Minha

Voce vai receber uma carta com data e hora para

Dourado

Cohab mesmo? E até que horas será o

Casa Minha Vida

fazer a sua atualizaçao.

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

RESPOSTA

Olá Bom Dia! Gostaria de confirmar se a
19/02/2015

19/02/2015

atendimento? Obrigada.
.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

peço por favor ,que se possívelme dar uma

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

atenção preciso sair do aluguel com urgência pois

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

tenho 3 crianças em casa e não estou

o sorteio para hierarquização do atendimento das

aguentando pagar mais aliguel 01 de 1 ano e 8

famílias é uma exigência do próprio programa,

meses uma menina de 8 anos e um menino de 13

conforme previsto na referida portaria. É

anos , mal estamos conseguindo pagar o aluguel
19/02/2015

juscelino fleyberg lucio

preciso de ajuda urgente ,só eu trabalho em casa

Programa Minha

,meu pequeno não está ganhando peso por

Casa Minha Vida

causa da alimentação tenho os registros do posto
de saúde com as advertências dos médicos mais
na situação atual não tenho condições de
melhorar a alimentação deles pelo fato do aluguel
,preciso urgente dar pelo menos uma alimentação
melhor pra eles obrigado .

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

23/02/2015

município não é considerado, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção. Dessa forma, o primeiro passo é a
realização do cadastro na COHAB, pois
verificamos através de seu CPF que ainda não
fora realizado. Segue a relação dos documentos
necessários: CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA - CIM Pré-requisitos:

Comprovar

pelo menos os 2 últimos anos de moradia em
Campinas, que deverá ser através de
correspondência em nome do interessado desde

que apresente a 1ª conta e a última do período ap

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. A comprovação do
Ola gostaria de saber o que precisa para fazer a
19/02/2015

Ingrid dos santos souza

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

inscrição do minha casa minha vida? Se e

Programa Minha

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

possível realizar a inscrição pela internet? Como

Casa Minha Vida

do posto de saúde onde a família faz

que funciona?

19/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, O inventário da minha casa acabou de
sair, fui no Cartório para registrar e me disseram
19/02/2015

mariangela

que teria que pegar uma Escritura definitiva,

Outros

gostaria de saber como faço para conseguir este

Por favor informe o número do contrato para que
possamos responder sua solicitação.

19/02/2015

documento. Obrigada Angela
Para participar do Programa Minha Casa Minha
19/02/2015

johnn leno

para me cadastrar no projeto minha casa minha

Programa Minha

vida tem que estar com o nome limpo.

Casa Minha Vida

Vida não poderá ter nome restrito na Caixa
Econômica, Banco do Brasil e Receita Federal. Já

23/02/2015

para realizar o cadastro na COHAB/CP, não é
fator impeditivo possuir restrições cadastrais.

19/02/2015

Anônimo

ola tudo bem

Outros

19/02/2015

william aparecido mendes

solicito a copia em meu nome

Cópia de contrato

Olá, tudo bem.

19/02/2015

O contrato 160.0051 não está em seu nome. Só é
permitido entregar cópia de contrato para o titular

19/02/2015

do mesmo.
Boa tarde, solicitei uma informação através do

19/02/2015

Monica Aparecida da Silva
dos Santos

A RENDA FAMILIAR NAO PODE UTRAPASSAR

SIC 000342 onde me informaram que não estou

OS R$ 1.600,00 e nao e aplicado a divisao. É

inclusa no sorteio desse dia 23 devido a renda

usada a base de calculo do fundo de garantia. A

ultrapassar o limite máximo de 1.600,00, porém o

soma dos ultimos 3 meses dividida por 3, mais a

meu limite com o de meu esposo, fazendo as
somas e dividindo por 2, não ultrapassa e mesmo

média do marido. Resultando em renda acima de
Outros

R$1.600,00 voce nao participa do sorteio. Assim

se ultrapassar por que não me informaram no dia

solicito o seu comparecimento na Cohab, onde

que efetuei o cadastro? Como realmente vocês

lhe serão mostrado os projetos habitacionais que

fazem o cálculo e gostaria de saber mais

a empresa esta planejamento para diversos locais

informações sobre esse ocorrido e saber quando

de Campinas e destinados as familias com renda

poderei participar do sorteio?

superior a R$1.600,00.

19/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/02/2015

LUCAS ALVES SCARPELLI
RIGANTI

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

OLA BOA TARDE COMO QUE FAÇO PARA
FAZER A INSCRIÇÃO NA COHAB CAMPINAS
OBRIGADO LUCAS.

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

20/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
se por acaso for sortiado pro programa da minha

19/02/2015

iraides

casa minha vida tem algum poblema se tiver com
o nome restrito

19/02/2015

19/02/2015

Anônimo

Anônimo

ola como faço para saber como anda minha
incrição fui sorteado ou nao

gostaria de saber se um meio para podermos
acompanhar o andamento dos sorteios

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Luana souza da costa

20/02/2015 Marilice Sara da Silva Brito

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida não poderá ter nome restrito na Caixa

23/02/2015

Econômica, Banco do Brasil e Receita Federal.

verificar sua solicitação. Estas informaçoes estão

20/02/2015

dissponiveis no site www.cohabcp.com.br
Consta no site da Cohab a data, hora e local do
Outros

sorteio, e sera publicado no site a lista das

20/02/2015

pessoas sorteadas.
Na presente data ocorreu um sorteio e a Sra. não

casa minha vida . por morar em área de risco

Programa Minha

foi sorteada. Aproveitamos para informar que seu

tenho quanto de chances ? vi que sera sorteado

Casa Minha Vida

cadastro não está com a marcação de moradora

130 apartamentos .

de área de rico.
NAO HA NECESSIDADE DO CASAL. UM DOS

Bom dia, para cadastro na COHAB, é necessario

DOIS PODERÁ COMPARECER COM A

a presença do casal, ou apenas um dos dois já é

DATA
RESPOSTA

Devido a nao identificaçao nao foi possivel
Outros

Bom dia eu estou na lista do sorteio para minha
20/02/2015

RESPOSTA

Outros

suficiente? Fico no aguardo, grata.

DOCUMENTAÇAO SOLICITADA, CUJA

23/02/2015

20/02/2015

RELAÇÃO ESTÁ NO SITE
WWW.COHABCP.COM.BR.

Fui casada em 2010, e hoje estou separada com
um filho, meu marido já possui um casa
20/02/2015

Anônimo

financiada pela Caixa em nome dele desde 2009

Programa Minha

e tenho uma dúvida, eu consigo me inscrever no

Casa Minha Vida

programa? Minha renda é 1.534,00 salario de
CLT.

PARA INFORMAR CORRETAMENTE SOLICITO
QUE VOCE VENHA NA COHAB E FALE COM O
CESAR E TIRE SUA DUVIDAS .

20/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

COMO NAO TEM SEU CPF, NAO CONSIGO
Bom Dia! Fui informada que receberia uma carta

INFORMAR SOBRE SEU ENDEREÇO.

para atualização do meu cadastro. Ocorre que

ESTAREMOS ENCAMINHANDO UMA CARTA

todo ano desde 2009 meu nome esta na lista para
20/02/2015

Janaina Martins Barbosa

o sorteio e nunca chegou a carta para realizar a
atualização. Fique sabendo que a ultima data de

Programa Minha
Casa Minha Vida

PARA RECADASTRAMENTO QUE OCORRERÁ
A PARTIR DO DIA 02/03/2015 COM DATA E

20/02/2015

HORA MARCADAS. AS CARTAS SERAO

atualização foi dia 12/02 por uma amiga e não

POSTADAS NO DIA 23/02/2015 E A RELAÇÃO

recebi a carta antes desta data.

DOS CONVOCADOS SERA PUBLICADA NO
SITE DA COHAB..

Bom dia. sou Gabriela queria saber moro em área
de risco no Florence 2 parque da
amizade,campinas queria saber o pessoal da

Esse laudo que comprovará se reside em área de

cohab foi em minha casa falando que iriam me

risco ou não, será fornecido apenas pela SEHAB.

dar um papel comprovando que eu morava em
20/02/2015

Gabriela

área de risco, mas isso ja faz 6 meses ligo pro

Programa Minha

pessoal da cehab eles falam que vao fazer uma

Casa Minha Vida

visitar para me entregar o papel.mas nenhuma
noticia do dada estou preucupada moro perto da
linha do trem preciso de uma explicação para
saber como vamos ficar. Grata . Aguardo retorno
urgente.

A COHAB/CP não tem autonômia para fornecer
tal documento. Dessa forma, deverá entrar em
contato com a SEHAB através do telefone (19)
31199633 ou na própria Secretaria, que está
localizada ao lado da COHAB.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Interesse em Moradia na COHAB em 05/11/2013

no programa da Cohab Habitacional, Programa

e não o atualizou após essa data. É importante

Minha Casa Minha vida, na verdade venho

esclarecer que o Minha Casa, Minha Vida, é o

implorar que me ajudem a ser sorteada o mais

único Programa Habitacional em andamento no

URGENTE Possivél, moro de aluguel na casa da

município de Campinas. Por ser um Programa do

minha mãe, (com meus 2 filhos) tenho uma bebê

Governo Federal, a forma de atendimento das

de 10 meses, e um filho de 18 anos que ainda

famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18

não trabalha, entrego curriculum mas não consigo

de dezembro de 2013, que dispõe sobre os

emprego para ele, somente no final do ano que

parâmetros de priorização e o processo de

ele trabalhou nos camelôs e me ajudou muito,
mas infelismente não consigo comprar minha

Programa Minha

casa e participo do cadastro da cohab, mas é

Casa Minha Vida

sofrimento demais na casa da minha mãe, as
vezes durmo na rua com meus filhos para não
voltar pra casa, porque ela me humilha demais,
eu trabalho e meu salário é tudo para o aluguel e
comida em casa, fraldas, POR FAVOR ME
AJUDEM, EU FAÇO QUALQUER COISA PRA
TER MINHA CASA PRÓPRIA, PELO AMOR DE
DEUS. FIQUEM COM O SENHOR JESUS
CRISTO. DEUS ABENÇOE A TODOS. ESTOU Á
DISPOSIÇÃO. OBRIGADA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que a Sra. realizou o Cadastro de

Bom dia, Gostaria de uma juda, sou cadastrada

20/02/2015 Elziana Rodrigues Barboza

RESPOSTA

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

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB aguarda a liberação e informaçães, por
parte da CAIXA ECONÔMICA, sobre as datas
20/02/2015

Viviane Cristina Inacio de

Boa tarde, ja tem previsão para assinatura de

Freitas

contrato do abaete 10

para assinatura de contrato e mudança dos
Outros

beneficiários do Condomínio 10 Abaeté, pois a
mesma, em conjunto com a Secretaria de
Habitação e construtora, é a responsável pelo
agendamento.

oi eu morro em area de risco aqui no jardim santo
20/02/2015

Anônimo

antonio e queria sabe se tem como i atualiza meu
cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

03/03/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/02/2015

DIEGO FERNANDO SILVA
DE OLIVEIRA

vínculo com Campinas de no mínimo dois anos:

SOLICITO POR MEIO DESTE O PRÉ
CADASTRO E INCLUSÃO DE MEU NOME NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Outros

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

20/02/2015

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação. Prérequisitos: •Comprovar pelo menos os 2 últimos
anos de moradia em Campinas, que deverá ser
através de correspondência em nome do
interessado desde que apresente a 1ª conta e a
última do período apresentado; Documentos
necessários (originais): •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de

nascimento (daqueles que moram no imóvel meno

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE FIZ UM CADRASTRO DE
20/02/2015 CLAUDA ROBERTA PINTO

MORADIA FAZ TEMPO ELE VALE AINDA POIS
ATE AGORA NÃO FUI CHAMADA ELE VALE
AINDA

Outros

Aguarde correspondência para atualizar seu
cadastro.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE VENHO POR MEIO
DESTA,SOLICITAR AUXILIO,INFORMAÇÕES
SOBRE MINHA INSCRIÇÃO NA INSTITUIÇÃO
COHAB.POSSUO CADASTRO DESDE
2011,ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO TIVE
HÁ REALIZAÇÃO QUE TANTO ALMEJO JUNTO
COM MINHA FAMÍLIA,DE SER
CONTEMPLADO.SEI QUE ESTOU INSERIDO
NOS PARÂMETROS HA SEREM
SEGUIDOS.SOU CASADO,TENHO UMA FILHA
DE QUATRO ANOS,E PAGO ALUGUEL A
CINCO ANOS COM EXTREMA DIFICULDADE.
20/02/2015

EMERSON ROGERIO DE
SOUZA.

ME INFORMEI,O PISO MAXIMO REMUNERADO
É DE RS 1600,00.MINHA RENDA FAMILIAR É
DE RS 1900,00,SENDO QUE 400,00 REAIS É O
VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE
DEPOSITO MENSALMENTE PARA MEU
OUTRO FILHO QUE VIVE COM A MÃE.TUDO O
QUE MAIS DESEJO,ALMEJO,NECESSITO,É
PODER OFERECER UM LAR A MINHA
FAMÍLIA.PEÇO ENCARECIDAMENTE QUE
REVEJAM O MEU CASO,NO MAIS ME COLOCO
A INTEIRA DISPOSIÇÃO SOBRE
ESCLARECIMENTOS DO QUE FOI CITADO
ACIMA,TENDO DOCUMENTADO O QUE
NOTIFIQUEI.MUITO OBRIGADO PELA
OPORTUNIDADE DE EXPRESSÃO E DE

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de
23/02/2015. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA NOITE,GOSTARIA DE SABER SE NO DIA
DO SORTEIO QUE VAI TER DIA 23/02/2015 AS
20/02/2015

SAMIRA STELA DOS

09:00 NA COHAB EU SOU OBRIGADA A IR

Programa Minha

SANTOS TORRES

POIS NÃO RECEBI NENHUMA CARTA...ESTOU

Casa Minha Vida

EM DUVIDA ME AJUDE POR FAVOR.

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br

OBRIGADA SAMIRA TORRES
Favor entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Gostaria de saber como eu devo proceder para
21/02/2015

Genesio Ribeiro Caramigo

fazer a inscriação nos programas habitacionais

Programa Minha

da Cohab, o mesmo pode ser feito online ? quais

Casa Minha Vida

documentos necessarios ?

Deborah Andrade Santos

segunda dia 23 pois nao sei o horario e o que tem

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

23/02/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Gostaria de saber que horas vai ser o sorteio na
21/02/2015

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Outros

verificar se foi sorteado(a) no sorteio de

que levar obrigado

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Favor entrar no site da COHAB Campinas:

Boa tarde ! Gostaria de saber como faço para me

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/02/2015

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
22/02/2015

higor felipe neres teixeira

inscrever no programa MINHA CASA , MINHA
VIDA ! ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

23/02/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Ola boa tarde! eu gostaria de saber quando mais
22/02/2015 gabriela manoel venerando

ou menos a data do próximo sorteio da minha

Programa Minha

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

casa minha vida..Pois eu aguardo a um bom

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

tempo ja obrigada

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Meu sogro faleceu alguns anos e minha
sogra e meu marido estavam verificando alguns
bens do meu sogro, em 1997 ele adquiriu um
23/02/2015

Karina Antunes de Campos
Agostinho

terreno junto a vocês (Cohab), gostaria de saber
se tem algum contrato quitado e como está a

Cópia de contrato

Sua solicitação ja foi encaminhada nesta data.

23/02/2015

situação devido ao falecimento dele, eu possuo
um termo de ocupação provisoria com opção de
compra autenticada em cartório, como devo
proceder?. Desde já agradeço. Karina Antunes
Bom dia,gostaria de saber a respeito do

23/02/2015

Anônimo

sorteio,tive informações que seria hj na data

Outros

23/02/2015...

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

Bom dia, Meu sogro faleceu alguns anos e minha
sogra e meu marido estavam verificando alguns
bens do meu sogro, em 1997 ele adquiriu um
23/02/2015

Karina Antunes de Campos
Agostinho

terreno junto a vocês (Cohab), gostaria de saber
se tem algum contrato quitado e como está a
situação devido ao falecimento dele, eu possuo
um termo de ocupação provisoria com opção de
compra autenticada em cartório, como devo
proceder?. Desde já agradeço. Karina Antunes

Termo de Quitação

Para melhor orienta-lo, solicito que comapareça
na sede da COHAB.

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia nao possuo nenhum imovel eu fiz meu
cadastro na cohab em 2009 nao sei se precisa
23/02/2015

sandra velma souza da

renaovar pq muitas pessoas sao sorteadas ate

costa

msm pessoas quem fizeram cadastro a um ano

Outros

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

atras ..entao gostaria de sabe se precisa ser
renovado ..origada
Gostaria de saber se o meu nome e o nome do
23/02/2015

maria das graças jesus

meu filho estão participando do sorteio de hoje.O
nome dele e guilherme Augusto sartório CPF

Outros

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

41675455864
23/02/2015
23/02/2015

Elaine Fernanda Moreira de Bom dia como posso ficar sabendo do sorteio de
Souza

hoje e quando sai ?

Anônimo

ola que horas começa o sorteio

Programa Minha

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

Programa Minha

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

23/02/2015
23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

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

23/02/2015

egle silva pereira
nascimento

Bom dia, eu pago aluguel, sou viúva 3 filhos, já

atendimento das famílias é determinada pela

tenho cadastro e aguardando uma oportunidade,

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

gostaria de saber qual o tempo que uma pessoa

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

fica na fila, pois existem pessoas que pegam os

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

apartamentos bem rápido, com pouco tempo de

o sorteio para hierarquização do atendimento das

inscrição, não consigo entender, pois estou
precisando, e já tenho mais de 10 anos

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastrada, e sempre atualizando, com quem

famílias é uma exigência do próprio programa,

24/02/2015

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

posso falar, me orientar, pois a situação está

Programa, o tempo de cadastro da família no

delicada, e não se tem previsão de quando vão

município não é considerado, portanto, a data de

chamar.

cadastramento não interfere no processo de
seleção. Por último, esclarecemos que o tempo
de espera depende da quantidade de
empreendimentos aprovados para construção,
portanto não temos como quantificar.

23/02/2015

Anônimo

23/02/2015

Anônimo

bom dia, eu gostaria de saber a data do proximo
sorteio???
Bom dia! Queria sabe como fazo para tem
informacoes sobre sorteios, e a lista de nomes
que foi sorteados

23/02/2015

Anônimo

gostaria de saber qual endereço estou
cadastrada

Outros

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

Programa Minha

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

Outros

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

23/02/2015

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em

Queria falar por meio desta sobre minha

andamento no município de Campinas. Por ser

indignação. Pois desde o ano de 2009 eu espero

um Programa do Governo Federal, a forma de

ser sorteada pra ganhar uma casa ou apto, e todo

atendimento das famílias é determinada pela

sorteio eu fico ansiosa mas nunca sou sorteada.

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

Eu moro de aluguel pago 500,00. Eu e meu

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

esposo estamos desempregados. Estamos

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

passando uma situação dificil demais. E pelo

o sorteio para hierarquização do atendimento das

menos se nao tivessemos que pagar aluguel ja

famílias é uma exigência do próprio programa,

nosnajudaria demais. Mas ate aí tudo bem. É um
23/02/2015

mildred camila reis garcia

sorteio e depende de sorte. Acontece que eu vejo

Outros

pessoas solteiras que nao tem responsabilidade

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

24/02/2015

Programa, o tempo de cadastro da família no

qualquer na vida ganhando apto, pessoas que

município não é considerado, portanto, a data de

nao tem filhos,e que ate nem moram no apto.

cadastramento não interfere no processo de

Tem por ter ! Tambem vejo varias pessoas

seleção. Por último, aproveitamos para informar

alugarando o apto. Vejo na internet pessoas

que a Caixa Econômica Federal criou um canal

vendendo apto no sirius e no bassoli. Acho um

exclusivo para atendimento referente ao Minha

absurdo sem tamanho. Enquanto quem realmente

Casa Minha Vida. Portanto, as denúncias

precisa fica a ver navios.mais uma vez eu nao fui

poderão ser realizadas através do referido canal,

sorteada. Estou desolada. Fica meu desabafo

de forma anônima. Segue o contato:
08007216268

23/02/2015

Anônimo

ja foi o sorteio do programa minha casa minha

Programa Minha

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

vida

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
gostaria de saber o procedimento para me
23/02/2015

marcos roberto butarelo

inscrever na cohab? sou solteiro quais

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Outros

documentos nececito para inscrição? obrigado

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

23/02/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

boa tarde. gostaria de saber como anda minha
ficha q fiz no ano 2009 faz tempo nunca ive uma
rsposta. hoje me encontro morando em uma casa
de favor to com quatro filhos sosinha o pai sumiu
23/02/2015

tania aguiar de souza

ja faz 3 anos eu nao tenho condiçoes de comprar.
recebo bolsa familia e trabalho de costureira

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de

23/02/2015

23/02/2015.. www.cohabcp.com.br

autonoma. vcs podem me dar uma resposta por
favor. me ajudem preciso de uma resposta.
obrigada tania aguardo resposta

23/02/2015

Taís Batista do Nascimento
Ferreira

Boa Tarde, verifiquei no site que teria o sorteio de
apartamentos no Jd Santa Lucia, e gostaria de
saber quando sai o resultado do sorteio. Att, Taís
a partir de quando sai o resultado do sorteio

23/02/2015

Anônimo

realizado hoje no site?pois entrei lá agora e ainda
não saiu resultado

23/02/2015

Taís Batista do Nascimento
Ferreira

a partir de quando sai o resultado do sorteio
realizado hoje no site?pois entrei lá agora e ainda
não saiu resultado

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de
23/02/2015. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Casa, Minha Vida, é o único Programa

moradia pela cohab pois pago aluguel a 5 anos

Habitacional em andamento no município de

tenho 2 filhos e não consigo ser sorteada , sendo

Campinas. Por ser um Programa do Governo

que vcs podem ir em alguns apto que vocês

Federal, a forma de atendimento das famílias é

entregarão e a maioria das pessoas estão

determinada pela portaria nº 595, de 18 de

vendendo pois a maioria já tem casa e a gente

dezembro de 2013, que dispõe sobre os

que precisa não que não tem condições não
23/02/2015

Maximiano

parâmetros de priorização e o processo de

somos sorteados.Porisso que o nosso pais não
vai pra frente é muita injustiça e vcs não tem

Outros

controle de nada pois tem muita mais muita gente

vazios tem o povo joga apenas uma coberta

Econômica Federal criou um canal exclusivo para
atendimento referente ao Minha Casa Minha

necessidade por não conseguir uma casa olha

Vida. Portanto, as denúncias poderão ser

vcs estão de parabéns.Meu Deus até quando vai

realizadas através do referido canal, de forma

essa injustiça entrego tudo em suas mãos.

23/02/2015

Anônimo

Anônimo

anônima. Segue o contato: 08007216268

Olá como vejo o sorteio da Minha casa minha

Programa Minha

vida de hoje dia 23/02/2015

Casa Minha Vida

Lista atualuzada de sorteio 2015

Queria saber sobre o sorteio que tem hoje

24/02/2015

aproveitamos para informar que a Caixa

dentro só isso e enquanto isso fico passando

23/02/2015

hierarquização do atendimento das famílias é
previsto na referida portaria. Por último,

isso? levantem e vão investigar quando aptos

Anônimo

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
uma exigência do próprio programa, conforme

que tem casa e é sorteado vocês não verificam

23/02/2015

DATA
RESPOSTA

Bom dia. É importante esclarecer que o Minha

Boa tarde, Como é difícil a gente conseguir

Aparecida de Fátima

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio de

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. www.cohabcp.com.br

23/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
23/02/2015

sheila barbosa de oliveira

gostaria de saber como funciona o programa

Programa Minha

porto

minha casa minha vida, e como me cadastrar.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

23/02/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

23/02/2015

Anônimo

boa tarde , so que no sate nao esta aparecendo

Programa Minha
Casa Minha Vida

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

23/02/2015

Anônimo

como faço aapara ter aseço ao sorteio de hoje

Outros

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

23/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Solicito a oportunidade de ingressar nos

23/02/2015

JOÃO CARLOS FERREIRA
GONÇALVES

programa habitacional de Campinas. Moro tenho

Favor entrar no site da COHAB Campinas:

que ficar em São Paulo trabalhando para

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

conseguir me manter, pois pagando aluguel fica
difícil. Por morar de aluguel que quero ter a
oportunidade de ingressar na listagem de

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

pessoas interessadas em moradia. Aguardo uma

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

possível resposto, acreditando que seria

COHAB Campinas e é GRATUITO.

privilegiado com uma oportunidade. obrigado

24/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venho através desta solicitar a oportunidade de

23/02/2015

LUCIENE GOMES
CALDEIRA

moradia junto ao programa habitacional de

Favor entrar no site da COHAB Campinas:

Campinas. Moro de aluguel, e não tenho

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

condições suficientes para o bem estar de minha
família. Em casa só meu marido trabalho, tenho

CADMUT

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

um filho especial e estou grávida de gêmeos. Por

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

este motivo quero ser contemplada com uma

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

possível moradia. Aguardo um possível contato.

COHAB Campinas e é GRATUITO.

24/02/2015

Muito obrigada.
Olá boa tarde estou muito triste por não ter saído
meu nome no sorteio de hoje mais não vou
23/02/2015

Erica pereira

desistir quando vai ter o próximo sorteio ja tem
previsão de quando vai ser o próximo ou não?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista. .

24/02/2015

Obrigado até mais...
Favor entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
23/02/2015

cecilia helena ananias

nao tenho imovel

Outros

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

24/02/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
gostaria de saber se nesse domingo que passou
23/02/2015

giovana alcantara martins

22 de fevereiro de 2015 houve sorteio e como
posso saber o resultado?

Programa Minha
Casa Minha Vida

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. www.cohabcp.com.br

24/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
23/02/2015

rita de fatima clemente dos
santos

solicito faser o cadrasto da coab

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

24/02/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

23/02/2015

Anônimo

Oi queria saber se meu no nome ta na lista

Programa Minha
Casa Minha Vida

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

24/02/2015

23/02/2015. www.cohabcp.com.br
Podemos enviar o boleto por email, precisamos
saber para qual data. Você pode emitir a 2ª via
pelo mesmo site em que enviou a mensagem o
passo é a seguir: Atendimento ao Cidadão e após

preciso do boleto do mes de fevereiro par pagar
23/02/2015

iracema da silva

por favor me envie estamos sem correios

Outros

obrigado

Serviços ao Adquirente> colocar o numero do
contrato 1960130 e o CPF 06838075873 ( sem

24/02/2015

pontos, traços) e gerar o boleto. Esse boleto
somente poderá ser emitido na data do
pagamento.De qualquer forma estamos enviando
para ser pago nesta data.

24/02/2015

Juliana Maria da rosa

24/02/2015

Anônimo

Gostaria de saber quando haverá outro sorteio no

Programa Minha

Ainda não temos data prevista para o próximo

ano de 2015.

Casa Minha Vida

sorteio.

Ja tenho cadastro mais nao sei o número

Programa Minha
Casa Minha Vida

O nunero do seu cadastro é o seu CPF.

24/02/2015
24/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

informações: *quem pode participar do Programa
Kauana Larissa dos Santos

Minha Casa Minha Vida; *como se inscrever no

Programa Minha

Silva

programa; *se não puder inscrever no Minha

Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, como posso me inscrever na

24/02/2015

O cadastro é feito apenas pessoalmente. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB

cadastral pode ser feita somente pessoalmente

Campinas para retirar a relação de documentos

ou poderia ser feita através da internet?? Se for

de documentos, ou entrar no site da COHAB

atualizar o meu cadastro gostaria de saber quais
os documentos que faltam? O nome esta errado

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextaCOHAB Campinas e é GRATUITO.

Bom dia!!! Gostaria de saber se a atualização

Tatiane Ribeiro

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

Cohab

24/02/2015

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da COHAB Campinas:

Olá, bom dia, gostaria de saber algumas

24/02/2015

RESPOSTA

Outros

no cadastro está como Tatiane Ribeiro Figueiredo

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS

24/02/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

sendo que quando foi feito a ultima atualização foi

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de

levado o comprovante de averbação. Obrigada

segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,

Tatiane Ribeiro.

na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

gostaria de saber se fui sorteada no projeto minha
irma também tentamos procurar no site mas o site
não ajuda não vejo a opção contemplados ou
24/02/2015

tatiane pereira rezende

qualquer coisa do tipo o site não e bom digitamos
o cpf e não aparece nada o nome da minha irma
e elisangela de Camargo pereira Rezende
aguardo uma ajudinha de vcs desde já agradeço

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
Programa Minha
Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

24/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esclarecemos que a Cohab Campinas não possui

24/02/2015

Rogério Vieira

Boa tarde! Minha mãe está com a casa, citada no

empreendimento habitacional em Santa Rita do

endereço acima, quitada e faz-se necessário

Passa Quatro, provavelmente é a COHAB

regularizar a documentação, portanto solicito

Minuta de Escritura

Bandeirante, abaixo informamos o endereço

orientações e lista de documentos necessários

eletrônico e o telefone para seu contato. Telefone:

para se obter a escritura.

(0xx19)3731-7600 / Fax: (0xx19)3731-7618 E-

24/02/2015

mail: atendimento@cohabbd.com.br
Venho por meio desta solicitar se possível uma
segunda via da carta para o recadastramento do
24/02/2015 Jose Ricardo Lopes Falcão

CIM( Cadastro em interesse em moradia), pois o

Programa Minha

Por enquanto o recadastramento está suspenso.

endereço que estava não moro mais, e deve ter

Casa Minha Vida

Aguarde nova convocação.

24/02/2015

sido extraviado. Conto com sua compreensão.
Grato Ricardo
GOSTARIA DE SABER SE A COHAB
24/02/2015

JOÃO CARLOS FERREIRA CAMPINAS TEM ALGUM OUTRO PROGRAMA
GONÇALVES

HABITACIONAL PARA RENDA FAMILIAR DE

No seu cadastro deve constar renda maior de R$
CADMUT

Anônimo

capivari sp , ela esta quitada o ultimo dono era
mario miranda barbosa . queria saber se algum

24/02/2015

adquirentes que têem renda superior.

ATÉ 2.400,00.
queria saber sobre uma casa que se localiza em
24/02/2015

1.600,00. Em breve serão chamados os

Outros

Sua solicitação ja foi respondida anteriormente.

24/02/2015

herdeiro . e a situa;ao dela.
queria saber sobre uma casa que se em contra
24/02/2015

Anônimo

se em capivari sp , na rua amilcar carrar . n/ 128 .
bairro engenho velho. o proprietario ja faleceu ,
era o sr mario miranda barbosa .

Outros

Não podemos passar informações a terceiros.
somente para os herdeiros.

24/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

24/02/2015

24/02/2015

NOME

SOLICITAÇÃO

Fernanda de Andrade Susa

Preciso saber se este imóvel deste endereço é

Silva

doação pra associação de bairros.

Anônimo

Olá,boa tarde!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não podemos dar informações a terceiros.
Outros

Compareça até à Cohab Campinas para se

25/02/2015

informar melhor à respeito.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

25/02/2015

ola boa tarde eu e meu companheiro temos um
cadasdro na coahb ai quando fizemos eu era
24/02/2015

nathiane orneles sena

menor de idade hoje nao mais posso fazer o
reecadastramento e colocar em meu nome hoje

24/02/2015

Anônimo

tenho 21anos .
Boa tarde, Gostaria de saber se aos sábados
abre para atendimento ao publico?

Programa Minha

O cadastro é unico para o casal. Aguarde

Casa Minha Vida

convocação para atualização.

Outros

O atendimento é de segunda à sexta-feira, das
8:00 as 16:00 hs.

25/02/2015

25/02/2015

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

gostaria de me cadastrar no progama minha casa

de documentos, ou entrar no site da COHAB

minha vida pois trabalho e nao ganho muito bem
24/02/2015

cleber nunes de souza

e pago um aluguel muito caro,moro em campinas

Programa Minha

ja faz uns 9 anos. e sempre paguei aluguel neste

Casa Minha Vida

endereço informado ja noro a 3 anos. aguado
retormo grato cleber

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
de documentos, ou entrar no site da COHAB
24/02/2015

tania aguiar de souza

boa nite. quero saber se esta fazendo inscriçao?

Programa Minha

ate quando vai

Casa Minha Vida

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS

25/02/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
de documentos, ou entrar no site da COHAB

cara já faz 2 anos que espero resposta e
24/02/2015

natali roberta barreto

nada!!como faço para sair das ruas e ter minha
casa????

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
CADMUT

direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

24/02/2015

Driely Marjorie Domingos

Bom dia, gostaria de saber se ah algum problema

de documentos, ou entrar no site da COHAB

em fazer a inscrição para o programa minha casa

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

minha vida pessoas com restrições no nome?
Pois gostaria de participar mais tenho o nome

Programa Minha
Casa Minha Vida

sujo, e quantos sorteios tem no ano, obrigado!

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

25/02/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

deividy figueira de souza

.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

25/02/2015

Favor comparecer pessoalmente até a sede da
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos, ou entrar no site da COHAB
25/02/2015

deividy figueira de souza

tem como fazer o cadastro da minha casa minha

Programa Minha

vida pela internet

Casa Minha Vida

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esta Companhia de Habitação Popular de
Campinas-Cohab-CP não comercializou unidade
25/02/2015

cristiano reinaldo palma

bom dia !!! gostaria de saber o valor pra mim
fazer quitação total do meu imovel

habitacional na cidade de Piracicaba. Solicitamos,
Outros

o obséquio, de verificar se o financiamento, por
ventura, se refere ao agente financeiro CohabBandeirantes. A título de informação, o telefone
PABX da Cohab-Bandeirantes é (19) 3731-1600.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

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

Bom dia! Me cadastrei no referido programa pela

atendimento das famílias é determinada pela

COHAB em fevereiro de 2013 e até hoje nunca fui

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

sorteado e nem tive a oportunidade de ficar no

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

cadastro reserva, verifiquei e faço parte do grupo

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

II, sei que este é mais difícil de ser contemplado.
Más o que desejo saber por favor, se pelo fato de
25/02/2015

Rudy Jordach Fernandes

já a 2 anos eu ter meu cadastro é se o tempo
influencia em alguma coisa ou pessoas

o sorteio para hierarquização do atendimento das
Programa Minha

famílias é uma exigência do próprio programa,

Casa Minha Vida

conforme previsto na referida portaria. É

26/02/2015

importante destacar que conforme os critérios do

cadastradas recentes no grupo II, também tem a

Programa, o tempo de cadastro da família no

mesma oportunidade de pessoas com cadastro

município não é considerado, portanto, a data de

mais antigo á participar de sorteios? No aguardo

cadastramento não interfere no processo de

e desde já agradeço. Att; Rudy Jordach

seleção. Dessa forma, deverá manter seu

Fernandes

Cadastro de Interesse em Moradia sempre
atualizado para participar de próximos sorteios,
caso se enquadre nos critérios do programa e
novos empreendimentos sejam aprovados.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Por favor gostaria de saber se o meu nome saiu
25/02/2015

Anônimo

na lista de reserva tenho chance de conseguir a

Programa Minha

moradia e se esse sorteio de 2015 é somente

Casa Minha Vida

para o Santa Lucia? Aguardo

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
25/02/2015

osmar borges de melo

gostaria de saber se fui contemplado no sorteio

Programa Minha

do dia 23 02 de 2015 pois moro em area de risco.

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

25/02/2015

2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

bom dia, gostaria de tirar duvidas . eo seguinte eu
tenho vontade de fazer o cadastro do casa minha

Sra. Tânia, deverá procurar assistência jurídica

vida, mas tenho m grande prloblema. eu tenho 4

para resolver este problema, pois quakquer

filhos, o meuex marido foi embora a 3 anos e

imóvel que a senhora venha a adquirir constará o

levou a sertidao de casamento e nos eramos
25/02/2015

tania aguiar de souza

casados eu to enrolada com isso e nao sei como
fazer. ele nao vem dar o divorcio e nem reolve

Programa Minha
Casa Minha Vida

nome de seu ex-marido. Não poderá vir fazer o
cadastro, porque deverá trazer todos os seus

25/02/2015

documentos e os dele tambem, por voc~es ainda

nada eu nao posso ficar assim moro de fundo em

serem casados. Procure por exemplo a

dois comodos de favor com amiga. so tenho bolsa

Faculdade UNIP que tem este serviço de

familia e costuro em casa. posso fazer o

assistência Jurídica GRATUITA.

cadastro?
25/02/2015

Tatiane

ola gostaria de esclarecer uma dúvida

Outros

jeniffer raquel borges da

pois recebi foi enviada uma carta para meu

Programa Minha

silva alves

endereço mas não esta comigo meu sogro que

Casa Minha Vida

recebeu

25/02/2015

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

aguardo reposdta referente ao sorteio dodia 23/02
25/02/2015

Envie sua solicitação.

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
Bom dia , ja fiz inscrição pela cohab desde 2001 e
25/02/2015

Maria Simão Galdino

até hj nao fui chamada por isso tentando novo
cadastro.

Programa Minha
Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

25/02/2015

2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Pode ser solterio ou casado, desquitado ou viúvo.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Boa tarde! Para cadastro na Cohab, precisa
25/02/2015

Juliana Guedes

obrigatoriamente ser casal? Solteiro não pode?
Atenciosamente, Juliana GUedes

de documentos, ou entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

25/02/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

25/02/2015

Anônimo

Boa tarde! Eu gostaria de saber se,tem como eu

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

me cadastrar aqui?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que conforme Termo de Adesão a
Plano de Auto Financiamento firmado entre o Sr.
Rafael Eduardo Arruda e a Associação de

boa tarde ja foi quitada o financiamento e preciso
25/02/2015

michelle ariane dos santos
moraes

Moradores do Núcleo Residencial Bairro da

do documento de quitaçao e como faço para
receber a escritura da minha casa Com esta

Termo de Quitação

quitaçao quais documentos tenho direito? como

Conquista, o empreendimento será efetuado em 3
etapas. Assim o término que ocorreu em

05/03/2015

fevereiro/2015 refere-se a 1ª etapa e também

faço para receber? no aguardo att michelle

considerando Termo de Adesão - Cláusula
Décima - a escritura definitiva será celebrada
após o pagamento de todas as etapas.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

25/02/2015

Anônimo

OLA QUERO SABER COMO FAÇO PARA

de documentos, ou entrar no site da COHAB

FAZER A INSCRIÇÃO DA CASA,QUAIS

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

DOCUMENTO PRECISO LEVAR PARA
INSCRIÇÃO E DE QUE HORAS VOCÊS FICÃO
ATENDENDO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, boa tarde ! Preciso de uma ajuda URGENTE.
Conversei com um homem esse final de semana
no CDHU do San Martin, ele me ofereceu o
Apartamento dele para alugar ou vender, mas ele
me disse que o apartamento dele está com
parcelas atrasadas e conta de água e luz são
25/02/2015

ELZIANA RODRIGUES
BARBOZA

"GATO", eu estou na lista de espera pra ser
sorteada, pois estou morando em abrigo com
meus 2 filhos, fiquei muito interessada em alugar

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como a senhora mesma nos disse, esse
apartamento é da CDHU e não da Cohab

25/02/2015

Campinas. Procure a CDHU e se informe.

esse apartamento porque estou na rua com meus
filhos. Mas antes disso gostaria de saber de
vocês se eu não consigo passar esse
apartamento pro meu nome, já que tenho
cadastro aí. Por favor. Muito Obrigada DEUS
ABENÇOE
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
de documentos, ou entrar no site da COHAB
Boa tarde! Gostaria de saber quando posso me
25/02/2015

Thomaz Erick Pavani

inscrever no programa 'Minha Casa, minha vida',
ou nos programas da COHAB. Grato! Att.,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

25/02/2015

Anônimo

Quando vai sai a lista do próximo sorteio

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

26/02/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

oi chegou um papel pra mim e eu queria saber se
25/02/2015

dyjorge felix de moura

ate quando eu posso ir fazer o recadastramendo

Outros

Veja nesta convocação a data para comparecer.

26/02/2015

ate quando
gostaria de obter uma informação: Meu pai era
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

aposentado e antes dele falecer ele me disse que
25/02/2015 Andre Aparecido dos Santos

a casa era quitada. Agora minha ex mulher me

Outros

`sexta-feira, das 8:00 às 16:00 hs para

26/02/2015

verificarmos o Contrato que seu pai assinou.

disse que falta parcelas a ser pagas como isso
pode acontecer?
25/02/2015

Anônimo

Gostaria de saber quando será o proximo soteio

Programa Minha

de casas e apartamentos da cahab

Casa Minha Vida

Boa noite! Gostaria de saber se consigo alterar ou
25/02/2015

edi kleber flavio

saber o numero do meu telefone para contato no

Outros

cadastro para sorteio?
Boa noite Recebi uma convocação da cohab
dizendo sobre recadrastramento, logo
25/02/2015

Anônimo

recadrastando ja tera um sorteio? Apos
recadrastramento, o sorteio demor? Onde sera a

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

26/02/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Aguarde convocação para a atualização de
cadastro.

26/02/2015

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

26/02/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

moradia em campinas de 2015?
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

ola gostaria de saber se o cadastro que fiz na
25/02/2015

EDUARDO CAMPOS

cohab de campinas nao tenho certeza do ano

Programa Minha

MATOS

2010 ou 2011 queria saber como vejo a lista se

Casa Minha Vida

estou na lista de aguarde para sorteio???

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

26/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia gostaria de obter uma resposta concreta
pois estou aguadando a liberaçao do condominio
abaete e nao tenho noticias nenhuma ninguem

A COHAB aguarda a liberação e informaçães, por

sabe dizer o que esta acontecendo ninguem tem

parte da CAIXA ECONÔMICA, sobre as datas

um posição isso e humilhante para quem esta no
26/02/2015

tatiana barboza

aguardo onde todos os condomínios estão
liberados e o dez e o unico que esta la fechado

Programa Minha
Casa Minha Vida

para assinatura de contrato e mudança dos
beneficiários do Condomínio 10 Abaeté, pois a

03/03/2015

mesma, em conjunto com a Secretaria de

isso tb e descaso da cohab nao ir atras de

Habitação e construtora, é a responsável pelo

resposta da caixa economica espero uma

agendamento.

resposta que possa pelo menos me fazer
entender o que esta acontecendo obrigada!
bom dia recebi um panfleto sobre uma
associação que esta vendendo casas
apartamentos em diversos bairros em campinas
como no jardim planalto san diego eles entra
26/02/2015

Anônimo

como programa minha casa minha vida soliçita
um valor de entrada e financia o retante mais isso
entra ja no programa que sortea a casa para
moradores de baixa renda. Queria saber se voces
tem algum projeto nesse bairro ?

Neste bairro não. Antes de aderir a algum projeto
Outros

de moradia, informe-se na Cohab ou na Prefeitura
de Campinas.

26/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE FAZER UMA DENUNCIA DE
VARIOS APARTAMENTO NO CONJUNTO
ABAETÉ 9 DE VENDA DE APARTAMENTOS
VAZIOS E VENDA IRREGULAR E MORADORES
26/02/2015

Anônimo

DE CARATER DUVIDOSOS QUE NÃO SÃO
LEGITIMOS DONOS COM TANTA GENTE

A CAIXA disponibilizou a população o recurso
Outros

0800721-6268 Programa "De olho na qualidade

03/03/2015

do Programa "Minha Casa Minha Vida".

REALMENTE PRECISANDO E ESSA BAGUNÇA
MAIS DE 40% DOS MORADORES NAO SAO
LEGITIMOS PROPRIETARIOS E AINDA SAO
INADIPLENTES
precisaria atualiza meu cadastro mais não me
autorizaram a entra na cohab-campinas sem que
26/02/2015

Anônimo

me fosse enviada carta pra comparecer para
atualizar; mais não chega correios em minha

Programa Minha

Nos envie seu nome completo, CPF e RG e

Casa Minha Vida

endereço completo.

26/02/2015

residencia o que fazer?
ola..gostaria de saber qdo tera sorteio ?se existe
a possibilidade de ter alguma casa ou apt
abandonado...que podemos assumir dividas
estamos prescisando muito,estamos dispostos a
26/02/2015

christian gomes da rosa

assumir tudo ..estamos prescisando muito......se
for possivel...muito obrigado...grato....trabalho de
porteiro minha esposa de faxineira;moramos de
favor junto com meus pais...eu esposa e 3
filhos.....voces tem previsao? tel..32260220 ou
019-9-97340630 ou 019-9-99220646

Ainda não temos data prevista para o próximo
Outros

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

26/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

RECEBI UMA CARTA DA COHAB
CONVOCACAO PARA CADASTRO GOSTARIA
26/02/2015

Anônimo

DE SABER SE É PARA PESSOAS QUE FORAO
SORTEADAS OU É SO PRA FAZER UM NOVO

Programa Minha

Esta correspondência se trata de ATUALIZAÇÃO

Casa Minha Vida

DE CADASTRO. Comparecça na data indicada.

26/02/2015

CADASTRO ATT/ ALESSANDRA

26/02/2015

Anônimo

Olá bom dia, poderia me passa um numero de
telefone pra mim ?

Os telefones da Cohab Campinas são: 3119-9500
Outros

/ 3119-9574 / 3119-9575 de segunda à sexta-feira

26/02/2015

das 8:00 às 17:00 horas.
Não estar trabalhando atualmente não impede de
fazer o cadastro. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos, ou entrar no site

26/02/2015

Anônimo

precisa estar trabalhando para fazer a inscrição ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.

26/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde ! Eu fiz meu cadastro em 2013. Por
favor gostaria de saber como faço para fazer
atualização, liguei na Cohab no telefone
31199575 e me informaram que agora estão
26/02/2015 Elziana Rodrigues Barboza

enviando umas cartinha dizendo dia e horario

Programa Minha

Isso mesmo, a informação está correta. Aguarde

para ir fazer atualização é isso mesmo ? Porque

Casa Minha Vida

uma convocação para atualizar seu cadastro.

26/02/2015

nunca recebi nenhuma correspondencia da
Cohab, gostaria de saber se meu endereço está
correto para essa correspondecia ? Muito
Obrigada DEUS abençoe
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Boa Tarde, Eu gostaria de me inscrever no
26/02/2015

Flavia Maria Cardoso

programa minha casa minha vida e gostaria de

Programa Minha

Borges

saber como funciona? Quando posso me

Casa Minha Vida

inscrever? Este ano haverá novo sorteio?

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

26/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/02/2015

Anônimo

oi boa tarde gostaria de saber se esta fazendo
cadastro para minha casa minha vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

26/02/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Gostaria de saber se eu ou meu esposo fomos
26/02/2015 Maiara jeniffer cordeiro silva

sortiados no programa minha casa minha vida?
pois nunca acompanhamos os sorteios

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

26/02/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Gostaria de saber se existe alguma associação
Andorinha que está vendendo casas que serão
26/02/2015

Anônimo

construídas no San Diego e apartamentos no Jd
planalto, gostaria de saber pois eles pedem uma
cota de R$25.000, então quero saber antes de
pagar. Desde já agradeço

Outros

A Cohab Campinas não tem conhecimento da
referida Associação.

27/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

EU viviane francisco alves gostaria de sabere
quando vai ser o sorteio , fiz o cadastro
05/07/2013 foi atualizado em 27/08/2014, pois eu
moro de favor mas tenho que pagar tipo de um
aluguel tenho que sair de ondo moro pois o
proprietário ja pediu o imoveu. EU tenho uma

Ainda não temos data prevista para o próximo

duvida por que quem tem pouco tempo de

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

cadastro já foi contemplado e eu esto esperando
26/02/2015

viviane francisco alves

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

mais tempo e não fui sorteada quando vou

Programa Minha

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

renovar meu cadastro fala que ate no momento,

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

eu não participei de nenhum sorteio sendo que

27/02/2015

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

quando eu baixo a lista de participante do sorteio

2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM

eu esto na lista e la na Cohab fala que não e

ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

muito estranho né eu tenho copias das lista de
participate que la se encontra meu nome na lista
tem gente que tem cinco meses a de oito meses
já foi sorteado me tire esta duvida se eu tiver
errada obriga.
Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos, ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
26/02/2015

Anônimo

posso fazer a inscrição pelo site?

Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.

27/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/02/2015

maisa ferreira de brito

como faço para me inscrever no programa de
moradia da cohab?

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/02/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,

Boa tarde! Estou interessada em saber como é o

ou entrar no site da COHAB Campinas:

programa minha casa minha vida,para adquirir
26/02/2015

Yukie Nogawa

um imóvel. Vi pelo site o programa Casa Paulista.

Programa Minha

Como devo me cadastrar? Existe uma renda

Casa Minha Vida

mínima para conseguir um imóvel? Fico no
aguardo! Obrigada,

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

27/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Faça o cadastro informando sua renda e depois
serão chamados para PROGRAMAS
hABITACIONAIS COM RENDA SUPERIOR A R$
1.600,00. Favor comparecer pessoalmente até a
Gostaria de saber sobre outros imoveis da cohab
26/02/2015 rosemary aparecida eugenio para comprar com renda acima de 1.600,00, pois
tenho interesse em comprar uma casa

sede da COHAB Campinas para retirar a relação
Programa Minha

de documentos, ou entrar no site da COHAB

Casa Minha Vida

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

27/02/2015

direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

Boa noite. Recebi uma convocação de CIM, fiquei
entusiasmada, porém a data que está marcada é
26/02/2015

Marilucia de Jesus
Nascimento

para 04/08/2015. Gostaria de saber se é isso
mesmo? Será que posso comparecer antes, pois
já aguardei tantos anos! Moro de aluguel a anos,
e gostaria de ter meu cantinho! Aguardo resposta.
Obrigado!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Esta convocação se trata de
RECADASTRAMENTO. COMPAREÇA NA DATA
ESTIPULADA NA CORRESPONDÊNCIA.

27/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou inscrita na cooperativa do campo grande e
fiquei mais tranquika ao ver o nome da
cooperativa no site da cohab, mas tem gente
dizendo que vocês desfizeram a parceria e que
26/02/2015

kelly cristina miguel

não querem mais saber desta cooperativa. É

Outros

verdade? Qual o precedimento adotado pela
cohab? Lembro que o nome desta cooperativa se
enccohab campinas, em Programas Habitacionais
- cooperativas.
Bom Dia. Meu pai em 2003 aposentou por
invalidez devido a uma cirurgia cardíaca, foi até a
Cohab pedir a quitação, ele faleceu no mês de
Janeiro de 2015, estamos entrando com

Compareça até a Cohab Campinas para se

inventário, não achei nenhuma documentação de
27/02/2015 Elaine da Silva Simões de C quitação em casa, como faço para adquirir, pois

Termo de Quitação

preciso da certidão do imóvel no nome dele para

informar e fazer sua solicitação. Traga a certidão
de óbito. De segunda á sexta-feira das 8:00 as

27/02/2015

16:00 horas.

dar continuidade no processo, pois, no cartório a
certidão sai no nome da Cohab. OQUE DEVO
FAZER? no contrato antigo consta n°87083 em
uma carta de 2003 consta como 870083.
Bom dia, não tenho meu contrato. Mas preciso

Entre em contato com a Coordenadoria de

saber se são vocês que administram o
27/02/2015

Ivanaldo da Silva Lima

Loteamento Vila Esperança? Preciso de um email para contato para saber sobre minha dívida.
Obrigada, Ivanaldo

Outros

Cobrança da Cohab Campinas nos fones: 31199577 / 3119-9580.

27/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

27/02/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Olá gostaria de saber qual telefones de vocês
posso usar para tirar dúvidas sobre cooperativas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
A Cohab Campinas não possui mais parceria com
as Cooperativas.

DATA
RESPOSTA
27/02/2015

Bom dia Recebi uma carta pedindo pra ir fazer
27/02/2015

Anônimo

um recadastro de interesse em moradia. Isso
quer dizer que há possibilidades de algum

Outros

Esta convocação se refere a um
RECADASTRAMENTO.

27/02/2015

sorteio?
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
Olá, bom dia! Gostaria de fazer o cadastro para o
27/02/2015 Soliene de Oliveira Bezerra

programa Minha Casa Minha Vida. Qual o
procedimento? Fico no aguardo urgente!

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/02/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

27/02/2015

Fernanda Rodrigues de
Oliveira

Olá Bom dia! Gostaria de me cadastrar no
programa minha casa minha vida. Qual o
procedimento? Aguardo retorno

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

27/02/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Campinas para retirar a relação de documentos,

natural de loanda p.r estou aqui como outros

ou entrar no site da COHAB Campinas:

tantos em busca de melhoria para minha vida e
Leandro hernandes de

trabalho na empresa ESL montagem.E seria de

Programa Minha

sousa

grande ajuda se fosse contemplado com um lugar

Casa Minha Vida

para ser chamado de lar.Por isto estou na

quando entregaram os apartamentos do pac
taubaté

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/02/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

torna realidade*

Anônimo

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

esperança que quem acredita um Dia o sonho se

27/02/2015

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

Estou morando na cidade de campinas e sou

27/02/2015

RESPOSTA

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Outros
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Eu perdi minha mãe , e tenho mais 4 irmãos , eu
27/02/2015

Anônimo

queria saber se temos direito de se escrever no
programa minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

02/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

27/02/2015

Anônimo

gostaria de saber se a cohab tem previsão de

Programa Minha

A Cohab Campinas não tem empreendimentos

construir casa populares no jardim sam diego.

Casa Minha Vida

neste bairro.

02/03/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia por favor possa verificar o que acontece
com o meu cadastro pois ja renovei 2 vezes e
quando sai alguns sorteio meu nome nunca
27/02/2015

wagner ribeiro dos santos

consta , a vou verificar o cadastro parece que nao

Como se trata de um sorteio, o senhor ainda não
Outros

tem por favor me ajude pois ja estou aguardando

foi sorteado. Agurade uma convocação para fazer

02/03/2015

o RECADASTRAMENTO.

mais de 15 anos para participar de um evento .
grato fico no aguardo. obrigado wagner r santos
BOA NOITE SOU O EMERSON MORO COM
MINHA ESPOSA E MEUS FILHOS EM UMA
AREA DE INVASÃO NO BAIRRO SATELITE IRIS
I NA CIDADE DE CAMPINAS SP TENHO 5
FILHOS 3 MORAM COMIGO E MINHA ESPOSA

27/02/2015

EMERSON CARLOS DA
SILVA

TEM 2 FILHOS DE OUTRO CASAMENTO

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

MORAMOS EM 2 COMODOS E MINHA

Campinas para retirar a relação de documentos,

FILHINHA ESTA PRESTES A NASCER NÃO

ou entrar no site da COHAB Campinas:

TEMOS A SEGURANÇA DE PODER

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

AUMENTAR A CASA POIS APESAR DE MORAR
A 8 ANOS É UMA AREA QUE PODE SER

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

DESAPROPRIADA E O PRESIDENTE DO

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

BAIRRO O SR. MARCOS HAVIA DITO QUE IRIA

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

ME CADASTRAR COM VOCES POREM

COHAB Campinas e é GRATUITO.

CCONSULTANDO NO SITE DESCOBRI QUE
NÃO TEM CADASTRO EM MEU NOME POR
ISSO ESTOU FAZENDO ESTE CADASTRO
VISTO PRECISAR DESTE BENEFICIO PARA
MINHA FAMILIA O QUAL FICAREI GRATO...

02/03/2015

cohab

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

MÊS: FEVEREIRO/2015 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quando teremos o nosso endereço regularizado,
27/02/2015 Vanusa dos Reis dos Santos

pois ainda não temos correio, agradeço à

Outros

Procure a Prefeitura Municipal de Campinas.

02/03/2015

atenção, obrigado
Bom dia tudo bem? Recebi uma carta da cohab
28/02/2015

Pollyane Carla Da Silva

gostaria de saber se é para a documentação da

Programa Minha

Esta carta se trata de um RECADASTRAMENTO.

Santana

casa, pois a mesma solicita comparecimento com

Casa Minha Vida

Compareça na data marcada.

02/03/2015

todos os meus documentos.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Estou na lista do candidatos para o sorteio no ano
28/02/2015 MONICA MARIA FERREIRA

de 2015. Pergunto se ja esta disponibilizado os

Programa Minha

candidatos sorteados pelo programa minha casa

Casa Minha Vida

minha vida???

Roberta Aline Iope

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

02/03/2015

2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

Olá! Gostaria de saber sobre próximos sorteios
28/02/2015

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

do programa minha casa minha vida, Vi que meu

Programa Minha

nome consta na lista, e gostaria de saber datas.

Casa Minha Vida

Aguardo Obrigada

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

02/03/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Boa noite, gostaria de saber quais são os critérios
28/02/2015

Marcele Rocha

para a inscrição e quais os documentos
necessários... Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

02/03/2015

