cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
01/04/2015

Airton Marques de Souza

Casa própria

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/04/2015

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.
BOM DIA! QUAL O PROCEDIMENTO PARA:
Para informa-lo(a) é necessário o nome do

MEU PAI FALECEU E CONCLUIMOS O
01/04/2015

Anônimo

INVENTARIO, COMO FAZEMOS PARA

Minuta de Escritura

adquirente, número do contrato e endereço do

06/04/2015

imóvel.te

TRANSFERIR O IMOVEL PARA O NOME DOS
HERDEIROS?
Ola bom dia... Eu recebi a carta para atualização
do cadastro de moradia, porém vi no site que meu
nome esta na lista atualizada em 10 de março de
2015 de moradia a candidatos aptos a
participarem do programa minha casa minha vida
01/04/2015

Anônimo

e vi também que algumas pessoas que eu
conheço não está com o nome nessa lista, isso
significa alguma coisa quer dizer que eu vou ter
minha moradia. Quero saber também se é
necessário estar trabalhando registrado para
conseguir a moradia.

Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
01/04/2015

Anônimo

Há possibilidade de fazer cadastro online?

Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)

06/04/2015

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.

Gostaria de saber o motivo que não recebi

Consulte a lista com as datas para fazer o

nenhuma carta da cohab em minha residencia ,
01/04/2015

adriana aparecida catano

fiz o recadastro , no dia que foi feito o recadastro
a pessoa que me atendeu disse que viria uma
carta para residencia informando o sorteio etc.
Grata.

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SOLICITO O TERMO DE QUITAÇÃO DO
IMOVEL OBJETO DESTE CONTRATO, UMA
VEZ QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO DE
TODAS AS PARCELAS DE ACORDO AS
OBRIGAÇÕES CONTIDAS EM CONTRATO. TAL
DOCUMENTO SE FAZ NECESSÁRIOS, PARA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. Obs: O

em referência, solicitamos o comparecimento

contrato originário, foi elaborado em nome de

nesta Companhia, no dia 05/05 do corrente, no

LUIZ PEREIRA DE SOUZA e seu cônjuge
01/04/2015

APARECIDO PEREIRA DE
FREITAS

horário das 08h às 15h, Departamento

DERACINA FERMINO DE SOUZA e
posteriormente transferido à FRANCISCA
MONTENEGRO DA SILVA, qual figurou como
proprietária do referido imovel, até a data de
26/02/2013, data de seu falecimento, sendo que a
partir de então, os herdeiros passaram a tomar as
devidas providencias quanto ao inventário Dados
cadastrais do imóvel: Lote 09; Quadra A-4, Rua
Carmen Miranda nº 101, Conjunto Habitacional
Antonio Zanaga II - cadastrado na prefeitura de
Americana sob. o nº 36.0171.0216.000. Sem
mais, no aguardo de vossas providencias.

Termo de Quitação

Financeiro/Coordenadoria de 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.

07/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
solicito que me mande a situação que encontra o

01/04/2015

sebastião lourenço adorno

nesta Companhia, no dia 15/05/15, horário das

imóvel referente a este contrato para que possa

08h às 15h, Departamento

tomar medida cabiveis para que eu possa tirar do

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

meu nome já que eu não sou o dono dele por

Outros

Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou

04/05/2015

ainda, através dos telefones: (19) 3119-9591,

ordem judicial e estou pagando aluguel sem

3119-9599 ou 3119-9592. Endereço da

poder entrar no programa minha casa minha vida

Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
02/04/2015

Anônimo

Sendo solteirobda pra fazer inscrição?

Outros

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

06/04/2015

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 uma casa com prestações
02/04/2015

Anônimo

atrasadas e que ja foi resgatada por ação judicial
vai para leilão ou como posso efetuar a compra
da casa Obrigada

No caso de um imóvel nesta situação, o mesmo é
Outros

retomado e comercializado para quem está no
cadastro da Cohab Campinas.

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
02/04/2015

Anônimo

Como faço pra escrever no programa minha cãs

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/04/2015

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.
olá gostaria de saber quem passar da rende de
02/04/2015

Anônimo

1600 havera encaminhamento para outro
programa ? desde ja agradeço.

Programa Minha

Sim quando houver outro empreendimento para

Casa Minha Vida

uma renda superior será direcionado.

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Noite, Sou moradora do Núcleo Residencial

que COHAB só prestou alguns serviços para a

esta regular, se há possibilidade de

Associação dos Moradores, quando o presidente

desapropriação por qualquer motivo. Em

era o Sr. Lázaro. Orientamos entrar em contato

adição,no ano de 2014 recebi um imóvel de um
Anônimo

venda.Nos direcionamos a associação dos
moradores, pagamos uma taxa e assinamos um
formulário denominado -Instrumento Particular de
Cessão-.No entanto, apenas esse formulário
comprova que sou a nova proprietária do
imóvel?Devo realizar algum procedimento na
Cohab?Em caso positivo qual(is). Grata!

RESPOSTA

esclarecemos que se trata de área particular em

800.Inicialmente gostaria de saber se o bairro

02/04/2015

DATA

Em relação ao Núcleo Residencial Vila Vitória,

Vila Vitória/Campinas/SP/CEP: 13056-

familiar, houve uma cessão e nao compra e

RESPOSTA

com a referida associação para esclarecer suas
Outros

dúvidas. Quanto ao imóvel que recebeu, não foi
informado em sua solicitação o número do
contrato nem o nome de quem o comprou da
COHAB, para que pudéssemos consultar nossos
sistemas. Se este também for do Núcleo
Residencial Vila Vitória, por favor, oriente-se
também na Associação.

13/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Noite, Sou moradora do Núcleo Residencial
Vila Vitória/Campinas/SP/CEP: 13056800.Inicialmente gostaria de saber se o bairro
esta regular, se há possibilidade de
desapropriação por qualquer motivo. Em
adição,no ano de 2014 recebi um imóvel de um
02/04/2015

Anônimo

familiar, houve uma cessão e nao compra e
venda.Nos direcionamos a associação dos

Outros

Sua solicitação está repetida e já foi encaminhada
para o setor responsável.

06/04/2015

moradores, pagamos uma taxa e assinamos um
formulário denominado -Instrumento Particular de
Cessão-.No entanto, apenas esse formulário
comprova que sou a nova proprietária do
imóvel?Devo realizar algum procedimento na
Cohab?Em caso positivo qual(is).
A minuta de escritura já foi solicitada pelo Sr. Luiz
Claro Moura, adquirente do imóvel situado na R:
Margarida P. Boscolo nº 231 em 16/06/2008,
através do protocolo nº2711/2208. Esclarecemos
que esta Cohab/Campinas providenciou a minuta
03/04/2015

lucimara claro de moura

preciso da minuta para dar inicio na escritura da

campos

residencia

Minuta de Escritura

e encaminhou pelo correio com AR - Aviso de
Recebimento. Sendo assim, se não houve
alteração, ou seja, se não ocorreu morte ou
separação do Sr. Luiz e da Sra. Durvalina, deverá
comparecer no cartório de notas e providenciar a
escritura. Estamos à disposição para quaisquer
outros esclarecimentos.

07/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA
03/04/2015
03/04/2015

NOME

SOLICITAÇÃO

lucimara claro de moura

preciso da minuta para dar andamento na

campos

escritura da residencia

lucimara claro de moura

necessito do comprovante de quitação desse

campos

contrato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Minuta de Escritura
Termo de Quitação

RESPOSTA
Resposta na solicitação nº 818/2015.
Este imóvel não pertence à Cohab Campinas,
procure a Cohab Bandeiramtes.

DATA
RESPOSTA
07/04/2015
06/04/2015

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/04/2015

Anônimo

Como faço a inscrição? E participo do programa?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
04/04/2015

Anônimo

como poder entrar no progama

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Como faço para me inscrever no programa?
04/04/2015

Sue Hellen Oliveira

Estou desempregada tenho oportunidade? Quais

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

os documentos que preciso levar? Qual o periodo

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

de inscrição?

06/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

04/04/2015 João batista santos amador

Gostaria de concorre a um apto na região de
campinas

Outros

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.

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

05/04/2015

Vanessa Alves Teixeira
franzin

Gostaria de solicitar o interesse em moradia na
cidade de campinas fazendo o cadastro do
programa minha casa minha vida

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/04/2015

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.
Apenas pessoalmente. Favor comparecer na
sede da COHAB Campinas para retirar a relação

05/04/2015

andre martins sa da silva

Ola, gostaria de saber onde posso me cadastrar

de documentos (segunda à sexta-feira das 8:00

para o programa minha casa minha vida, gostaria

às 16:00 horas), ou entrar no site da COHAB

tambem de saber se tem a opção de fazer online

Programa Minha

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

por conta do meu horario apertado,e se minha

Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

renda bate com o sistema que é de 1750 liquido.

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

obrigado

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.

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente naCOHAB

05/04/2015 Adriele Menezes dos Santos

Boa tarde, gostaria de saaber commo devo

Campinas para retirar a relação de documentos

proceder para fazer um cadastro, pois sou

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

casada a 2 anos e meio no civil, eu e meu marido

ou entrar no site da COHAB Campinas:

trabalhamos e moramos em campinas e não

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

temos uma casa própria, pagamos aluguel.

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Gostari de saber se posso me cadastra via

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

internet ou se preciso me dirigir uma unidade de

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

vocês. Obrigada pela atenção, aguardo retorno.

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

06/04/2015

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/04/2015

Anônimo

Como faço para me cadastrar para concorrer a
uma vaga para apartamento.

Outros

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

06/04/2015

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.

06/04/2015

Anônimo

Gostaria de saber se vocês tem previsão para

Programa Minha

algum sorteio ainda neste semestre?

Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

06/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Bom dia. Gostaria de saber o que precisa para
06/04/2015

Wellington Chagas Pope

fazer o cadastro no programa Minha Casa Minha
Vida.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/04/2015

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.

Para fins de inventário qual o procedimento para
regularizar o imóvel em nome dos herdeiros?
solicito a expedição do termo de quitação,
estando quitado o imóvel ainda não houve
06/04/2015

adriana lopes

EXPEDIÇÃO. dados do imóvel e do titular VERA

Termo de Quitação

LUCIA LOPES R.G. nº 11179765 CPF nº

Conforme orientada por telefone, deverá ser
providenciado o inventário do imóvel.

08/04/2015

Envie sua solicitação.

06/04/2015

176545068-30 contrato 1440687 HERDEIROS:
Adriana Lopes e Alexandre Luiz Lopes. Aguardo
rsposta para iniciar o inventáio
06/04/2015

Anônimo

Boa Tarde .

Programa Minha
Casa Minha Vida

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ola, me chamo Rafae, tenho 24 anos, moro em

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

campinas a mais de 2 anos e preciso iniciar a

Campinas para retirar a relação de documentos

compra de um apartamento ou casa popular pelo

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

programa minha casa minha vida, no momento
06/04/2015

rafael barros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

moro com minha tia, porem preciso comprar

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha casa ou apartamento para poder trazer

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

minha namorada que mora em outro

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

estado,gostaria de saber qual a probabilidade de

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

eu entrar neste programa e como inicio, ou quais

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

os criterios para que eu possa tentar. agradecido!

COHAB Campinas e é GRATUITO.

08/04/2015

Olá... gostaria de uma ajuda para saber como
faço para ter o documento que comprova que sou
06/04/2015

luciane de souza

proprietária de um imóvel, eu tinha a declaração

Favor comparecer na Cohab Campinas, de
Outros

de moradia mas meu ex marido levou com ele e

segunda à sexta-deira das 8:00 as 16:00 e

08/04/2015

solicitar.

colocou outra pessoa morando na casa. Obrigada
Apenas pessoalmente. Favor comparecer na
sede da COHAB Campinas para retirar a relação
de documentos (segunda à sexta-feira das 8:00
às 16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
07/04/2015

Anônimo

Oi gostaria de saber se tem como fazer incricao
on-laine ?

Outros

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.

08/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/04/2015

JENNIFER SILVA CALIOPE

sou mãe solteira e gostaria de me inscrever no

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

DE SOUSA

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/04/2015

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.
boa tarde a prestação do mes de abril nao
07/04/2015

adria aleixo cabral

chegou ainda e hj ja é dia 07/04 gostaria de saber
se vcs podem enviar via e-mail para eu que sou

Outros

Favor ligar para f: 3119-9577 / 3119-9580 e
solicitar.

08/04/2015

filha fazer o pagamento. obrigada no aguardo
Apenas pessoalmente. Favor comparecer na
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB

para fazer o cadastro "programa minha casa
07/04/2015

Anônimo

minha vida" pode ser feito pela internet? ou tem
que ser na hohab pessoalmente?

Outros

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.

08/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Solicito enviar atravez deste endereço
de e-mail,o boleto e respectivas instruções p:
07/04/2015

joao telles

"Minuta de Escritura",do imóvel situado na rua
Capela do Alto, nº 26, Pq Eldorado,Piracicaba,em

Favor entrar em contato com a Cohab
Minuta de Escritura

Bandeirantes. pois este imóvel citado não

08/04/2015

pertence à Cohab Campinas.

nome LUIS CARLOS MURER. Obrigado. João
Telles
BOA TARDE! SIM ELE RECEBEU UMA MINUTA
EM JULHO DE 2008 PORÉM NÃO CONSEGUIU

Considerando que seus pais faleceram, a minuta

DAR ANDAMENTO NA ESCRITURA HOJE OS

de escritura de 2008 não pode ser utilizada. Para

DOIS SÃO DESENCARNADOS E MINHA IRMÃ

providenciar o inventário não é utilizada a minuta

DORILDA JA ESTEVE AÍ MUNIDA DE
07/04/2015

LUCIMARA CLARO DE

DOCUMENTOS E INVENTARIO PARA RETIRAR

MOURA CAMPOS

A MINUTA E NÃO A ENTREGARAM! POR ISSO

de escritura Verificamos que o contrato foi
Minuta de Escritura

analisado pela Coordenadoria de Liquidações e

10/04/2015

Fundos, que orientou um dos herdeiros dos

ESTOU USANDO ESSE SERVIÇO ONLINE

procedimentos necessários para a liberação da

PRECISAMOS DA MINUTA PARA DAR

minuta de escritura. Estamos à disposição para

ANDAMENTO NO INVENTARIO FICO NO

quaisquer outros esclarecimentos.

AGUARDO DESDE JA AGRADEÇO LUCIMARA
MOURA CAMPOS
ola eu gostaria de saber como vou fazer para
vocês agendarem meu recadastramento da casa
popular porque os correios m entregaram as
07/04/2015

Adriana Alonso de morais

correspondências hoje e eu tinha que estar ai
hoje ,eu quero fazer meu recadastramento
novamente obrigada entre em contato comigo por
favor

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor comparecer pessoalmente para agendar
uma nova data ou ligar f: 3119-9522 para se
informar.

08/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

08/04/2015

NOME

glaucia aparecida soares

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Solicito que informe através do meu email, Data

Conforme contato telefônico mantidos nesta data,

da quitação , também cópia do termo da quitação.

informamos que esta Companhia de Habitação

Desejo saber também quem informou a Cohab

Termo de Quitação

Popular de Campinas-Cohab/CP não

sobre obitos, ou quem enviou óbitos. Quando foi

comercializou unidade habitacional na cidade

enviado informações ?

Três Corações - Minas Gerais.

DATA
RESPOSTA

09/04/2015

Pode ser feito por casado, solteiro, separado ou
viúvo. Favor comparecer pessoalmente na
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
08/04/2015

THAINÁ CRISTINA VIEIRA Quero saber se mesmo eu não sendo casada eu
DURELLI

posso me inscrever, e como que se inscreve.

Programa Minha
Casa Minha Vida

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

08/04/2015

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.

Solicito que me enviem por e-mail dois boletos
08/04/2015

Gilmar Lacerda Gabriel

vencidos, com vencimentos em 06/03/2015 e
06/04/2015. No aguardo. Obrigado.

Favor ligar para os fones: 3119-9577 / 3119-9580
Outros

e informe-se, ou retire pelo site da Cohab
Campinas - www.cohabcp.com.br

08/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Bom Dia! Me chamo Monique e sou casada, não

ou entrar no site da COHAB Campinas:

tenho imóvel próprio e gostaria de saber quais
08/04/2015 Monique de Oliveira Padilha

são os requezitos para fazer a inscrição na

Outros

Cohab, e quais os documentos necessários para

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

08/04/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

faze-la. Att;

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Fiz o cadastro a algum tempo e hoje quando
08/04/2015

CE.LIA HELENA
RODRIGUES DA SILVA

consultei, meu CPF náo esta cadastrado. Posso
cadastrar novamente? Sou mãe solteira duas
filhas e moro de favor com a minha irmã. Fico no

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/04/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

aguardo At. Célia

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

Venho por meio desta, solicitar reagendamento
08/04/2015

CLAUDIA SEBASTIANA
FUZETTI

para atualização de cadastro. Se for necessário
comparecer à COHAB, se tem um dia específico,
por conta de estar solicitando reagendamento.
Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor comparecer pessoalmente para
reagendamento ou ligar no fone: 3119-9522 para
se informar.

09/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o
09/04/2015

Anônimo

Não resebi carta pra renovar minha excricao poço
ir renovar sem a carta mesmo

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

09/04/2015

direto)
Bom dia. Há alguns dias atrás recebi em minha
residencia uma correspondência solicitando o

Consulte a lista com as datas para fazer o

meu comparecimento para atualizar os dados
09/04/2015 Jacquelilne Aparecida Viana cadastrais, porém por algum descuido perdi essa
correspondência. Como devo proceder para que
eu não perca o dia para alterar os meus dados.
Obrigada, Jacqueline Viana.

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

09/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber qual o valor para quitação do
09/04/2015

Carlos Pereira Filho

meu imóvel hoje? E Também quantas parcelas
ainda faltam para terminar de quitar? E quando

Termo de Quitação

vou terminar de quitar?

RESPOSTA
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, por tratar-se de informação financeira,
solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no horário das 08h às 15h,
Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9596
ou 3119-9601, falar com Ana Cristina ou Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

DATA
RESPOSTA

10/04/2015

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde, Tenho interesse em me cadastrar no
09/04/2015

Anônimo

CIM e depois do cadastro gostaria de saber como
funciona o processo.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

09/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Infelizmente não tenho numero de contrato. O
que ocorre é que meu pai faleceu, e minha mãe
surtou dizendo que vai doar a casa pra igreja
Vamos verificar se o contrato esta liberado para a

dela. Precisamos averbar o inventário dele na
09/04/2015

Luciana Rovari

escritura da casa, mas nem sabemos se já foi

Minuta de Escritura

minuta de escritura e entraremos em contato pelo

15/04/2015

seu e-mail.

feita a escritura dela. O contrato encontra-se em
nome de Alcides Rovari e Lindaura de Carvalho
Rovari. Fico no aguardo de uma resposta. Att
Luciana Rovari

A Cohab localiza-se na Avenida Faria Lima, 10
próximo ao Hospital Mário gatti. Favor
comparecer pessoalmente na COHAB Campinas
para retirar a relação de documentos (segunda à
sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no

ola boa noite! Gostaria de saber como eu faço a
09/04/2015 Ana Paula Rocha De Barros

inscriçao da cohab e onde se localiza o
endereço? atenciosamente:Ana Paula Rocha

Outros

site 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.

10/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde, gostaria de maiores informações, pois
10/04/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

JEFERSON DE LIMA

atualmente pago aluguel, e desejo comprar um

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

ROCHA

imovel. Preciso saber como devo proceder para

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

aquisição de um imovel da Cohab?

10/04/2015

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.
Consulte a lista com as datas para fazer o

Fiz um cadastro a vários anos, nunca fui
10/04/2015

Anônimo

chamado. Gostaria de saber se ele ainda vale ou

Outros

se é necessário fazer novo cadastro.

10/04/2015

Luiza regina Raimundo

Boleto de cobrança em atraso, com vencimento

Benati

10/04/20015. Como obter a segunda via

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

10/04/2015

direto)
Favor entrar em contato com a Coordenadoria de
Outros

Cobrança, nos fones: 3119-9577 / 3119-9580 ou
imprimir através do site da Cohab Campinas.
www.cohabcp.com.br

10/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/04/2015 marcia francisca de camargo

por gentileza como faço para fazer o cadastro da

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cohab

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/04/2015

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.
Boa tarde! Gostaria de requerer o termo de
10/04/2015

MAYSA FERREIRA
MORENO

Este contrato não pertence à Cohab Campinas.

quitação do imóvel abaixo: Contrato 081.0381,
compradora Oradiva Mendonça Nome do
conjunto: Jardim Ipê II Rua Campo Largo n° 122
Lote 14 Quadra 55

Termo de Quitação

Procure a Cohab Bandeirantes pelo telefone (19)
3731-7600.

13/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! gostaria de obter informações a respeito
do contrato mencionado acima, pois estive na
sede da Cohab em 2013 e fui informado que o
meu contrato encerraria em março de 2014,
porem apos este periodo as prestações

Seu contrato atual nº 401860172 é de 53 parcelas

continuaram a vir, então pensei que tivesse
12/04/2015

MARCELO LEANDRO DE

entendido errado e agora em Março de 2015

OLIVEIRA

ainda continua vindo as prestações. como fazem

e terminará em agosto de 2015 com 48 parcelas
Outros

ja pagas. Havendo dúvidas ligue para a

13/04/2015

Coordenadoria de Cobrança nos fones: 3119-

dois anos que trabalho em Piracicaba e minha

9577 / 31199580.

esposa trabalha em Vinhedo, fica muito dificil
faltar um dia para resolver esta situação. peço a
gentileza que seja enviado uma resposta para
que possamos entender o que realmente esta
acontecendo. att, Marcelo Leandro de Oliveira

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
12/04/2015

fabio jorge dias

gostaria de me escrever

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

13/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Solicito informações sobre inscrições para obter
12/04/2015

Leticia Braz Vieira Silva

ou entrar no site da COHAB Campinas:

habitação pela cohab, vocês estão fazendo?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Quando posso ir efetuar? Quais são os

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

documentos necessários?

13/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

13/04/2015

Tiago Samuel Luiz Faria

Moro de aluguel com a minha "esposa"

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

precisamos de um lugar para morar e construir

ou entrar no site da COHAB Campinas:

nossas vidas, pois morando de aluguel não seria

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

muito fácil pois o aluguel se encontra muito caro,

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

contamos com a ajuda do programa MINHA

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

CASA MINHA VIDA. Desde já agradeço!

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

13/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
13/04/2015

ANA PAULA B G

gOSTARIA DE SABER COMO FAZER

MESCHIATTI

INSCRIÇÕES PARA A COAHB

Outros

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

14/04/2015

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.
segue recadastramento, minha convocaçao para
o recadastramento é dia 17/06/2015 as 11:00.
13/04/2015 MARLI APARECIDA VESPA Esse formulario que esta sendo encaminhado já
serve como meu recadastramento ou tenho que

Programa Minha
Casa Minha Vida

O recadastramento é feito pessoalmente na
sedde da Cohab Campinas, na data e horário

14/04/2015

especificado na convocação.

comparecer pessoalmente? Obrigado Marli
Srs, solicito informação de como proceder o
14/04/2015

GUSTAVO ARIVALDO

imóvel citado acima foi quitado em 10/06/2014

RIBEIRO DA SILVA

(ultima parcela). qual o procedimento para

Favor entrar em contato com a Cohab
Termo de Quitação

inscreveu no programa em 2012 ea ultima
14/04/2015

Anônimo

nenhuma carta para a atualização do
recadastramento em 2014 e nem agora em 2015.
queria saber se mesmo assim ela continua na
lista para ser beneficiada?

14/04/2015

imóvel não é da Cohab Campinas.

adquirir a escritura do imóvel?.
bom dia! eu tenho uma duvida minha mãe se
atualização dela foi em 2013 porem não veio

Bandeirantes no telefone: 3731-7600, pois este

Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto).

14/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

14/04/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Informação sobre minuta de escritura de um
Imóvel.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Minuta de Escritura

RESPOSTA
Favor nos enviar o número do contrato, nome do
adquirente e endereço do imóvel.

DATA
RESPOSTA
14/04/2015

Os dois principais requisitos são: morar em
campinas a pelo menos dois anosF e ter renda
familiar de até R$ 1.600,00 Favor comparecer
pessoalmente na COHAB Campinas para retirar a
relação de documentos (segunda à sexta-feira
14/04/2015

Wallace de Alencar

Olá Boa noite! Gostaria de saber quais são os

Programa Minha

requisitos básicos para fazer um cadastramento?

Casa Minha Vida

das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site da
COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

15/04/2015

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.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

14/04/2015

ademir alexandre

gostaria de fazer inscriçao

Outros

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.

15/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
oi recebi uma carta pra mim está comparecendo
14/04/2015

Anônimo

na cohab para o novo cadastro quais são os
documentos necessário porque perdi o papel.

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Programa Minha

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

15/04/2015

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA.

BOM DIA,GOSTARIA DE SABER SE TODAS AS
VAGAS QUE FORAM SORTEADAS FORAM

Para melhor orientá-lo solicito que faça referência

PREENCHIDAS POIS A MINHA FILHA FICOU
15/04/2015

jose gomes de lima

NA LISTA DE ESPERA E ESTAMOS MUITOS

Outros

ANCIOSOS SE ELA CONSIGUIRA SUA

ao empreendimento / sorteio do qual deseja obter
informações, bem como forneça informações de

15/04/2015

Nome e CPF da interessada.

MORADIA. DESDE DE JA AGRADEÇO A
COMPREENÇÃO. JOSE GOMES DE LIMA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
SOU JOAO DE JESUS ESTOU A PROCURA DE

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

UMA CASA PARA MIN E MEUS FILHOS POIS
15/04/2015

joao de jesus

ou entrar no site da COHAB Campinas:

SOU SEPARADO DA MINHA MULHER E PAGO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

ALUGUEL SENDO 4 FILHOS PRECISO MUINTO

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DA CASA PARA PODER MELHORAR MINHA

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

VIDA.

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

15/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ESTOU CONVOCADO PARA NO DIA DE HOJE
RENOVAR MEU CADASTRO NESTA
15/04/2015

CARLOS ALBERTO

AUTARQUIA, PORÉM ESTOU HOJE

CÁRNIO

IMPOSSIBILITADO (columa travada), SOLICITO

CADMUT

Favor comparecer para agendar uma nova data
ou ligar para o fone: 3119-9522 para se informar.

15/04/2015

REMARCAÇÃO DA MINHA ATUALIZAÇÃO
CADASTRAR PARA UM NOVO DIA E HORA.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa boa noite eu trabalho autônomo gostaria de
15/04/2015

Anônimo

sabe como eu faço pra comprova minha renda de
500.00 reais por mês

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/04/2015

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.

Boa noite, gostaria de saber se para participar do
15/04/2015 Stella Maris Pedroni da Silva

sorteio tenho que ter moradia comprovada em

Programa Minha

Sim é necessário ter moradia comprovada em

campinas. Sou de Valinhos mas trabalho em

Casa Minha Vida

Campinas a pelo menos 2 anos.

Campinas, é mais fácil acesso para mim. Grata

16/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA,GOSTARIA DE SABER SE TODAS AS
VAGAS QUE FORAM SORTEADAS EM 2015
FORAM PREENCHIDAS POIS A MINHA FILHA

A classificação de sua filha, no sorteio de

(CHARLENE DOS SANTOS
16/04/2015

jose gomes de lima

LIMA,CPF:37626062850) FICOU NA LISTA DE

Outros

ESPERA DO GRUPO 2 E ESTAMOS MUITOS

23/02/15 foi no CADASTRO RESERVA NÚMERO
66. Ainda não temos a confirmação se será

16/04/2015

achamada, favor aguardar.

ANSIOSOS SE ELA CONSEGUIRA SUA
MORADIA. DESDE DE JÁ AGRADEÇO A
COMPREENSÃO. JOSE GOMES DE LIMA

16/04/2015

16/04/2015

Compareça na Cohab Campinas para fazer o

Gabriela Maria Santos

Quero fazer um reagendamento pois perdi a hora

Programa Minha

reagendamento, de segunda à sexta-feira, das

Camargo

marcada na convocação enviada

Casa Minha Vida

8:00 as 16:00 horas, ou ligue no fone: 3119-9522

veridiana venancio bisco

Boa tarde, fiz inscrição de casa e gostaria de
saber posição, se tem algo previsto. Obrigada

para se informar.
Ainda não temos data prevista para o próximo
Outros

Anônimo

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

a marcação com numero verde no jd do lago 2

Programa Minha

Municipal de Habitação pelos telefones: 3119-

cont. eu não estava em casa hoje de manhã,deis

Casa Minha Vida

9618 / 3119-9620 para se identificar e solicitar

de já agradeço.

16/04/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br.
Favor entrar em contato com a Secretaria

Boa tarde, vcs poderia me informa o que significa
16/04/2015

16/04/2015

informações.

16/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
17/04/2015

ALEXANDRE DE SOUZA
SCATOLIN

Participar do programa habitacional

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
17/04/2015

reginado carmo de souza

solicito meu cadastro junto ao programa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

ramos

casa minha vida.

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.

17/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

PASSAR A CASA QUE COMPREI NO MEU
NOME POIS NÃO CONSIGO FAZER ISSO
ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
E BAIRROS DO VILA VITÓRIA. QUANDO
COMPREI PAGUEI PARA O SR, LAZARO
RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO FAZER
ESTA TRAMITAÇÃO E ATÉ AGORA ELE NÃO
FEZ. JÁ SE PASSARAM 6 ANOS E NA COHAB
AINDA CONSTA O NOME DO ANTIGO
PROPRIETÁRIO. TENHO EM MÃOS O
CONTRATO DA CASA INFORMANDO A
17/04/2015

DANIELE CRIVELARO
SCATOLIN

QUITAÇÃO DA PROPRIEDADE FORNECIDO
PELA COHAB NO NOME DO ANTIGO
PROPRIETÁRIO. JÁ ESTIVE NA COHAB
DIVERSAS VEZES E SEMPRE ME FALAM QUE
NÃO É MAIS A COHAB QUE ADMINISTRA A
REGIÃO, MAIS PENSO QUE COMO O IMÓVEL
FOI VENDIDO PELA COHAB E QUITADO NA
COHAB PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO A
MESMA DEVERIA FAZER ESTA ALTERAÇÃO.
POR PRECAUÇÃO QUANDO COMPREI O
IMÓVEL REGISTREI EM CARTÓRIO A
COMPRA E GUARDEI OS COMPROVANTES
DE PAGAMENTOS, MAIS TENHO RECEIO DE
QUE SE UM DIA SAIR A DOCUMENTAÇÃO
DEFINITIVA CONSTE O NOME DO ANTIGO

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

ALESSANDRA DOS
17/04/2015

SANTOS DE ARRUDA
FRANCO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

BOM DIA! GOSTARIA DE OBTER

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS

em referência, solicitamos o comparecimento

PARA EFETUAR A ESCRITURAÇÃO DA CASA

nesta Companhia, no dia 04/05/15, horário das

DOS MEUS AVÓS, CONTRATO 270.772, DE

08h às 15h, Departamento

BENEDICTO DA SILVA. O ENDEREÇO É RUA

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

PAULO STEINER, 12, VILA BANDEIRANTES,

Outros

Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou

DATA
RESPOSTA

23/04/2015

ainda, através dos telefones: (19) 3119-9591,

ITU, SP, CEP: 13313-212. ELE FALECEU NO
DIA 13/08/2013. ATENCIOSAMENTE!

3119-9599 ou 3119-9592. Endereço da

ALESSANDRA DOS SANTOS DE ARRUDA

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

FRANCO

Parque Itália - Campinas / SP.

Olá, boa tarde. Sou advogada do inventario da

17/04/2015

Sra. Eluze Gonçalves de Lima, recentemente

Se não providenciaram a Escritura do Imóvel,

falecida. Consta em seus bens um imóvel

deverão proceder da seguinte forma: - Solicitar a

localizado na Rua dos Tabajaras, 26, Vila Miguel

minuta de escritura aos herdeiros adjudicados no

Vicente Cury, Campinas/SP. Ao analisar a

inventário; - Lavrar a Escritura de Venda e

documentação relativa ao imóvel verifiquei que,

Compra em nome dos mesmo em Cartorio de

Helene Ramos Guersoni de

apesar de quitadas as parcelas, ainda não foi

Lima

lavrada a real escritura de compra e venda do

Anônimo

Notas; - Registrar a Escritura no Cartorio de
Registro de Imóveis, abrindo assim uma matricula

imóvel, nem sequer há uma matrícula

individualizada do imóvel. Para iniciar o processo

individualizada para este. Como devo proceder

de liberação da minuta de escritura, deverá entrar

para: (i) criar uma matrícula individualizada do

em contato com a Coordenadoria de Liquidação e

imóvel; (ii) efetuar a transferência do imóvel da

Fundos - CLFU, telefone (19)3119-9591 ou 3119-

COHAB para os herdeiros da Sra. Eluze?

9592.

Obrigada. Helene
17/04/2015

Termo de Quitação

oiii..boa tarde

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação/informação.

22/04/2015

17/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

GOSTARIA DE SABER QUAL A

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
18/04/2015

MARIANY APARECIDA
CARDOSO EVANGELISTA

ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO MINHA CASA
MINHA VIDA....E SE TEM DIA CERTO PARA
QUE EU POSSA IR ATE A COHAB FAZER A

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/04/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ATUALIZAÇÃO? FICO AGUARDANDO

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

RETORNO, ATENCIOSAMENTE, MARY

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Venho comunicar mudança de endereço é o

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

mesmo de cima já citado, Rua Lourenço Dal
18/04/2015 Marilza Ferreira de Oliveira

Porto, 163 Jardim Atibaia - Distrito de Sousas -

Outros

Campinas - Sp. Caso só tenha tido algum sorteio

19/04/2015

HELOISA HELENA DA

se puder me comunicar. Grata Marilza
NECESSITO DO INFORME DO IMPOSTO DE

SILVA MENDES

RENDA 2015

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

22/04/2015

direto) - RECADASTRAMENTO
Outros

Favor ligar para a Cohab Bandeirantes, no
telefone: 34731-7600.

22/04/2015

Gostaria de saber se pessoas que moram em
19/04/2015

Denise

loteamentos irregulares pode fazer inscrição para

Programa Minha

Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao

programas habitacionais da Cohab. Obrigada.

Casa Minha Vida

Cidadão COHAB Campinas

22/04/2015

Apenas para moradores da Cidade de Campinas.

22/04/2015

Denise
boa tarde queria saber qual o local onde fazer
uma escriçao para o projeto minha casa minha
19/04/2015

cristiane aparecida
miquelette rocha

vida do governo federal pois preciso muinto e

Programa Minha

tambem se poderia me informar eu tenho

Casa Minha Vida

restricao em meu nome ,mesmo com restrição eu
concigo fazer escrição

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
19/04/2015

Anônimo

Gostaria de saber si ta fazendo cadrasto pq eu

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

gostaria de fazer o meu

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/04/2015

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.
O cadastro é feito apenas pessoalmente. Favor
comparecer na sede da COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
19/04/2015

JAQUELINE MARTINS DE

Gostaria que me enviasse o link para

ARAUJO

mecadastrar no programa habitacional da COAB

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
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.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
19/04/2015

adriana beira de ramos

Gostaria de saber se ha previsao para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

inscrições.grata

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Bom dia,gostaria de saber quando vai ser o
20/04/2015

Anônimo

proximo sorteio é ainda este ano do programa

Outros

minha casa minha vida.

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

22/04/2015

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.

20/04/2015

Rosa Maria Furoni

Bom dia!!! Necessito do informe de imposto de
renda

Outros

Favor procura a Cohab Bandeiranets no telefone:
37317600.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Uma amiga alugou um apartamento que foi
sorteado pela cohab para uma pessoa que ja tem

20/04/2015

Anônimo

casa própria, porém a mesma tem 2 meninas

Caso seja apartamento do Programa Minha Casa

pequenas e gostaria de saber se a pessoa que

Minha Vida o acompanhamento da ocupação é

ganhou o apartamento pode alugar e vender o

Outros

realizado pela Caixa Econômica Federal. Caso

mesmo (faz 2 anos que a pessoa ganhou o

seja constatada a irregularidade, pode ocorrer a

apartamento), ou ela (o dono) perde o

retomada do imóvel.

22/04/2015

apartamento e ela (minha amiga) vai ser
despejada. Ela não tem onde morar. ..
BOM DIA, administração da COHAD CAMPINAS,
gostaria de saber como posso me cadastrar no
programa de Habitação feito pra pessoas que
mora em campinas pois estou de mudança para

As inscrições para o Programa Minha Casa Minha

campinas e tenho interesse de usar o programa
21/04/2015 ELIZIEL BORGES DA SILVA

do governo para adquirir um imóvel. qual o

Programa Minha

procedimento que devo tomar para ter uma

Casa Minha Vida

moradia feito pela COHAB CAMPINAS. como
posso me cadastra no programa e se posso
adquirir imovel de pessoas que desistirão ou não
consegui pagar as parcelas e desejam desistir .
ATT: ELIZIEL BORGES DA SILVA.

Vida, deverá ser feito aqui em Campinas, após a
comprovação de moradia nesta cidade de pelo
menos dois anos. Este é um dos crotérios
principais deste Programa Habitacional.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
21/04/2015

veronica gonçalves

quero faze inscriçoes para ter minha casa propria

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/04/2015

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.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 07/05/15, horário das
08h às 15h, Departamento
21/04/2015

NORIVAL ROMANO

VENHO SOLICITAR A MINUTA QUALQUER
DUVIDA 19-993265604 RECADO FERNANDA

Minuta de Escritura

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou

23/04/2015

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.
ola gostaria de saber sobre meu cadastro moro
em valinhos trabalho e pago aluguel tenho 2 filho
21/04/2015

patricia rodrigues

13 e umde 10 mas sempre fui de campinas entao
gostaria de saber do meu cadastro dese ja mto
obg

Apenas podem fazer cadastro pessoas
Programa Minha

moradoras de Campinas. Se a senhora mudou

Casa Minha Vida

para a cidade de Valinhos, deverá fazer sua
inscrição na cidade de Valinhos.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Gostaria de saber se a renda familiar
máxima de R$1.600,00, seria a renda total da
família, ou então a renda de todos dividida pelo
número de pessoas que habitam na residência.
22/04/2015

Alessandro da Rocha
Pereira

Além disso a minha esposa está grávida, e o
nascimento da nossa filha está previsto para a
primeira semana de julho, então gostaria de saber

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sim é considerado o somatório da renda de todos
da família. A criança só será considerada como

22/04/2015

membro da família após o nascimento.

se a criança já pode contar como um membro da
família, ou então só irá contar depois do
nascimento. Fico aguardando retorno. Muito
obrigado desde já!
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

BOM DIA GOSTARIA DE SABER QUAL
DOCUMENTACAO LEVAR PARA FAZER
22/04/2015

Anônimo

CADASTRO DA MINHA CASA MINHA VIDA E
SABER SE JA ESTA TENDO CADASTRO
ATENCIOSAMENTE

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro é feito apenas pessoalmente.Favor
comparecer na sede da COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
Bom dia! Por gentileza, qual a janela para fazer o
22/04/2015

Anônimo

cadastro on line para o Minha Casa minha vida
nesta página? Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/04/2015

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.
Apenas pessoalmente aqui na Cohab Campinas.
Favor comparecer na sede da COHAB Campinas
para retirar a relação de documentos (segunda à
sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no

22/04/2015

JOSE CLAUDIO VELOZO

Bom dia como faço para fazer incricao tem algum

Programa Minha

DE MORAES

prazo ou site especifico

Casa Minha Vida

site 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.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde! Gostaria de saber se vocês fazem
vistoria depois que a pessoa é contemplado pois
conheço algumas pessoas que conseguiram
moradia pois ja venderam ou alugam o imóvel (
no caso de venda contrato de gaveta). Estou
22/04/2015

REGIANE JOVITA SANTA
FE

enviando pois essa semana ocorreu que uma
moça que esta fazendo trato com meu ex
padrasto foi sorteada ela e a mãe no apartamento
do basoli e uma vendeu e a outra aluga o imóvel,
eu com cadastro ai estou pagando aluguel nao
tenho uma sorte dessas. E não acho justo pois
não são as primeiras pessoas que conheço que
fazem isto. Obrigada

O acompanhamento da ocupação dos imóveis é
Programa Minha
Casa Minha Vida

realizado pela Caixa Econômica Federal que é a
proprietária dos imóveis. As denúncias de
ocupação irregular devem ser realizadas através
do 08007216268.

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLÁ... JÁ FAZEM 3 ANOS QUE FIZ MEU
CADASTRO NA COHAB. MAS AGORA MUDEI
DE ENDEREÇO, TENHO MAIS UM FILHO.
TAMBÉM MUDEI MEU TELEFONE CELULAR.
MUDOU VARIAS COISAS NO PERFIL DO MEU

22/04/2015

CADASTRO. GOSTARIA DE SABER COMO

É necessário atualizar o seu cadastro. Veja como:

FAÇO PARA ALTERAR MEUS DADOS? TENHO

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

JAQUELINE CARDOSO

QUE IR PESSOALMENTE PRA LEVAR MEUS

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

CORREA DE OLIVEIRA

DOCUMENTOS? E GOSTARIA DE SABER SE O

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

PROGRAMA CONTINUA, SE TENHO CHANCES

direto) - RECADASTRAMENTO ou ligue para o

AINDA DE PARTICIPAR DOS SORTEIOS.

fone: 3119-9522 .

22/04/2015

PRECISO MUITO GANHAR. É UM SONHO
MUITO GRANDE SAIR DO ALUGUEL E PODER
DAR UM FUTURO MELHOR PROS MEUS
FILHOS. POR ENQUANTO OBRIGADA.
AGUARDO SEU CONTATO!! ATT: JAQUELINE
Boa tarde, por favor tenho o cadastro na Coahb a
alguns anos e graças a Deus fui chamada para

22/04/2015

Olga

levar documentação,mesmo sem saber o motivo

A senhora foi convocada para fazer a

imagino que seja para ter a minha casa própria,

ATUALIZAÇÃO de seu cadastro, na data de

tão sonhada!! Porém ja ouvi comentário que
tenho que ter meu nome limpo,gostaria de saber

Outros

06/07/2015 às 15:00 horas. Em relação a
restrição de nome, comunico que NÃO PODE

se essa informação confere,pois estou com

TER o nome restrito na Caixa Econômica Federal

restrição em meu nome. Porém diante da

e Banco do Brasil.

situação ja estou correndo atras de regulariza-la.
Aguardo retorno, obrigada.

22/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Uma amiga alugou um apartamento e
recentemente descobriu que o apartamento é
parte daqueles que são cedidos pela cohab por
sorteio aos campineiros que não tem condição de

Os apartamentos do Programa Minha Casa

comprar ou alugar uma moradia , a pessoa que
22/04/2015

Anônimo

alugou o apartamento tem a casa dela, e alugou

Programa Minha

com um valor que ela não vai encontrar em outro

Casa Minha Vida

lugar. Porém, ela tem medo de ser despejada do

Minha Vida, não podem ser alugados ou
vendidos. A Caixa Econômica Federal é a

23/04/2015

responsável por estas pessoas que agem desta
forma e terá a vistoria da Caixa.

imóvel caso haja vistoria no apartamento. Caso
for despejada ela não terá onde morar, e ela tem
2 crianças, 1 de colo e outra de 5 anos.. O que
acontece ?

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

22/04/2015

leila de oliveira

Boa tarde. Gostaria saber sobre quais

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

documentos são necessários para se fazer o

ou entrar no site da COHAB Campinas:

cadastro de aquisição de um imóvel pelo
municipal de habitacão. A pessoa em questão (

CADMUT

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

minha mãe) mora em Campinas há mais de 30

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

anos e não possui imóvel próprio. Att Leila.

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

23/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola recebi uma carta da cohab para
22/04/2015

Anônimo

recadastramento do programa minha casa minha

Programa Minha

comparecer na data e horário marcados na

vida, gostaria de saber se meu marido pode ir e

Casa Minha Vida

convocação e trazer toda a documentação do

RESPOSTA

23/04/2015

casal.

Boa Noite gostaria de participar de algum
Artur gama

DATA

Se forem casados legamente sim, ele pode

levar meus documentos ,pois estarei trabalhando.

23/04/2015

RESPOSTA

programa habitacional moro em Ameriana e vivo

Programa Minha

de aluguel tenho filho pequeno e minha esposa

Casa Minha Vida

não trabalha

Apenas podem se cadastrar moradores de
Campinas. Procure na sua cidade a inscrição

23/04/2015

para este Programa Habitacional.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

23/04/2015

Elaine da Silva Cordeiro

Bom dia gostaria de saber oque eu preciso fazer

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Antonio

pra conseguir ter minha casa propria

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.

23/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
23/04/2015 Mari isilda simoes de Mello

Nao tenho ainda cadastro

Outros

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

23/04/2015

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.
SOU ESTUDANTE DE DOUTORADO EM
ARQUITETURA E URBANISMO USP/SAO

23/04/2015

MARIANA ABREU

CARLOS E GOSTARIA DE CONVERSAR COM

Somos da Cohab de Campinas/SP, a senhora

ALGUM FUNCIONÁRIO A RESPEITO DO

gostaria de conversar com algum profissional que

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA

Programa Minha

cuida do Minha Casa Minha Vida aqui da cidade

CIDADE, INCLUSIVE O ENTIDADES, SERIA

Casa Minha Vida

de Campinas ? Se for, favor ligar para a Diretoria

POSSÍVEL? HÁ ALGUM EMAIL QUE POSSO

Técnica da Cohab Campinas e falar com o

ENTRAR EM CONTATO? COMO UMA

Arquiteto Sr. Rafael, no fone: (19) 3119-9530.

23/04/2015

ASSISTENTE SOCIAL, ALGUM ARQUITETO
RESPONSÁVEL?
Bom dia Gostaria de saber como posso me

Para fazer inscrição no Programa Minha Casa

inscrever no programa minha casa minha vida em
campinas , ou até mesmo cohab estou tentando
23/04/2015

rodrigo lima cerqueira

transferencia na minha empresa para que eu
possa morar na cidade , preciso vislumbrar algo
que esteja de acordo com meu orçamento. Desde
já grato

Minha Vida aqui na cidade de Campinas, um dos
Programa Minha

requisitos principais é residir nesta cidade ha pelo

Casa Minha Vida

menos dois anos. caso não comprove, não tem
como fazer o cadastro neste Programa
Habitacional.

23/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
23/04/2015

Anônimo

Boa tarde! Quando será o próximo sorteio do

Programa Minha

Programa MCMV?

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

23/04/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

Ola tenho 20 anos e gostaria de me cadastrar no
programa minha casa minha vida só que não
23/04/2015 Jessica conceicao monteiro

tenho comprovante de endereço no meu nome de

Programa Minha

dois anos atrás gostaria de saber qual outro meio

Casa Minha Vida

para poder comprar uma carta reconhecida firma

Pode trazer outro comprovante, como por
exemplo qualquer correspondência, nota fiscal,

23/04/2015

extrato bancário e etc.

por autenticidade no cartorio seria aceita ?
Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
23/04/2015

Anônimo

Boa Tarde qual valor da renda família para poder
fazer inscrição na Cohab?

Outros

familiar é de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais) e residir em Campinas a pelo menos dois

23/04/2015

anos.
Ainda não temos data prevista para o próximo
23/04/2015

ALESSANDRA

FIZ O CADASTRO E GOSTARIA DE SABER

RODRIGUES DE OLIVEIRA

QUAL E A FILA DA ESPERA GRATA

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

23/04/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

Boa tarde, moro na região do campo grande , tem
A Cohab Campinas não tem vínculo com

uma cooperativa com o nome de shekhinah,
23/04/2015

Anônimo

gostaria de saber se esta cooperativa esta
vinculada coma a coab, ela e uma empresa
serias.

Outros

nenhuma Cooperativa, por isso não podemos dar
informações à respeito.

24/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá eu recebi uma carta para recadastramento
dos imóveis. Eu gostaria de saber se esse
23/04/2015

Anônimo

recadastramento seria para participar de sorteios
dos apartamento ainda esse ano.. Ou é só pra

Programa Minha

O cadastro é atualizado para possibilitar a

Casa Minha Vida

participação nos próximos sorteios.

24/04/2015

cadastra mesmo. Obg aguardo resposta
BOA NOITE GOSTARIA MUITO DE FAZER
PARTE DO POGRAMA MINHA CASA MINHA
Favor comparecer pessoalmente na COHAB

VIDA MORO EM CAMPINAS HA 52 ANOS E

23/04/2015

MARIA AP DOMINGUES

AINDA NAO TENHO MINHA CASA PROPRIA

Campinas para retirar a relação de documentos

SOU VIUVA E TENHO 03 FILLOS SAO DE

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

MAIORES JA MAS PAGO ALUGUEL O QUE NA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

MINHA IDADE E MUITO TRISTE ,TENHO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

MUITAS ESPERANÇAS DE AINDA TER MINHA

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CASA QUE MESMO EU PAGANDO E MINHA

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ASSIM POSSO DIZER AMO MINHA CIDADE

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

,CAMPINAS E TIPO MINHA MAE AQUI CRESCI

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

AQUI ME CASEI E AQUI NASCERAO MEUS 3

COHAB Campinas e é GRATUITO.

FILLOS QUE AMO MUITO ,AMO CAMPINAS E E
ISSO ,Deus abençoe a todos.

24/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola, como vai? gostaria de saber se posso pedir
para minha irma levar minha documentação para
confirmar se esta tudo certo, pois nem eu nem
minha esposa podemos sair de nossos
23/04/2015

rafael villela

empregos, pois nossos trabalhos são muito
rigorosos, então eu gostaria de saber se ela

Infelizmente não. Apenas um de voces dois. No
Outros

dia compareça e solicite uma declaração de

24/04/2015

comparecimento para apresentar no trabalho.

levando a documentação pra vcs checarem e
aprovarem a documentação eu e minha esposa
voltaremos outro dia pra assinar nosso
cadastro.grato
MORO E TRABALHO EM SÃO PAULO, NO ANO
DE 2017 IREI ME APOSENTAR E QUERO
MORAR EM CAMPINAS, QUERO SABER SE
24/04/2015

MARIA LUCA FERREIRA
OKAMA

POSSO ME CADASTRAR NA COHAB, NÃO
TENHO IMÓVEL PRÓPRIO MORO DE
ALUGUEL E NÃO SOU CADASTRADA EM

Programa Minha

Apenas moradores da cidade de Campinas,

Casa Minha Vida

comprovando 2 anos de residência nesta cidade.

24/04/2015

NENHUM TIPO DE MORADIA.
ATENCIOSAMENTE MARIA LUCIA FERREIRA
OKAMA
Estou aguardo o retorno desde 17/04 da
solicitação nº 000882 do ano 2015. No site está
24/04/2015

Daniele Crivelaro Scatolin

como em análise mais preciso de um parecer
breve. Pelo endereço do cadastro da para vocês
saberem o endereço que solicito regularização.
Att - Daniele

Outros

Foi solicitado ao Departamento responsável,
urgência na a resposta à sua solicitação.

24/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o seu
24/04/2015

Anônimo

Qual o site que consigo ver qual data está

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

agendada o meu recadastramento

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

24/04/2015

direto) - RECADASTRAMENTO
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de receber maiores informações sobre o
24/04/2015

PAMELA CALUSNE

programa, ou inscrição da COHAB. Grata, no
aguardo!

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

24/04/2015

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.

Boa noite, preciso tirar uma duvida. Recebi um
comunicado para conparecer hoje na cohab e
24/04/2015

Anônimo

fazer a atualização do cadastro, mas por conta do
meu trabalho não consegui ir, posso estar indo
um outro dia?? Att, Natália

Programa Minha

Compareça pessoalmente para reagendar ou

Casa Minha Vida

ligue para o fone: 3119-9522 para se informar.

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite gostaria de saber como poso Fazer

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

minha inscrição, tenho 21 anos moro com minha

Campinas para retirar a relação de documentos

mãe e meu irmão, moramos na invasão e tenho

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

DATA
RESPOSTA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

medo de que a prefeitura nos tire de lá, minha
25/04/2015 Alessandra Santos da Silva

RESPOSTA

mãe e doméstica e eu trabalho, meu irmão e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

desempregado e queria muito um apartamento

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

pra ser nosso, gostaria que me ajudasse e me

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

desse pelo menos uma informação e como posso

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

ir atrás disso, agradeço des de já. Obrigada

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

Alessandra Santos

COHAB Campinas e é GRATUITO.

27/04/2015

gostaria de saber pq eu que tenho,38 anos em
campinas não consigo ter uma casa pago aluguel
há 17 anos no valor de 650,00 por mes, sabe o
que e isso eu já teria pagado minha casa na
25/04/2015

Anônimo

cohab pq vcs não dão chance pra quem paga
aluguel...conheço amigos que pegaram casa ai

Atualmente temos cerca de 50.000 (cinquenta
Programa Minha

mil) pessoas inscritas no Cadastro da Cohab.

Casa Minha Vida

Mantenha seu cadastro atualizado para poder

27/04/2015

participar dos próximos sorteios.

no programa ano passado e já venderam porque
não precisa isso e o que ta acontecendo muitos
pegam sem precisa,

Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
familiar é de R$ 1.600,00. Para quem possuir

Oi se passar da renda n tem como participar
25/04/2015

Anônimo

mesmo comprovando aluguel e outras despesas.
Atenciosamente

Outros

renda familiar acima deste valor, pode sim fazer
cadastro, mas só será chamado quando tivermos
outro Programa Habitacional para renda superior.

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

27/04/2015

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Na rua caminho da divisa n 394, vcs tiraram os
moradores de la faz 3 anos e até agora não
derubaram a casa e ela foi invadida novamente,
ja estão erguendo novas paredes ja esta em
ponto de telhamento, isso é um absurdo se vcs
tiram as familias vcs precisam derrubar a casa a
visita debaixo ja se mudou tbm não tem mais
perigo de derrubar a casa e cair na casa de
ninguém, é revoltante ver todos os dias que as
paredes estão subindo e ninguém faz nada vcs
precisam dar uma atenção onde vcs tiram os
moradores ou derruba logo de vez ou toma
alguma possição, pois as pessoas passam la
vem q estão construindo e ja estõa demarcando
os terrenos onde ja td limpo pois, dissem a
COHAB não faz nada, espero sinceramente q vcs
tomem uma atitude o mais rapido possivel, pq
alem de invadirem as casas ja ouvi dizer q essa e
a do lado estão cheias de focos de dengue.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente será necessário fazer um
esclarecimento. A Cohab-Cp não é responsável
pela demolição e ou limpeza dos locais de onde
são removidas famílias de área de risco. Esta é
uma função da Secretaria de Habitação e da
Programa Minha

Prefeitura Municipal. Caso avalie necessário

Casa Minha Vida

ecaminhar uma reclamação, entre em contato

27/04/2015

com o 156 da Prefeitura e efetue a denúncia
(referente a limpeza do local) ou com a Secretaria
de Habitação (referente a reocupação do local)
através do telefone 19-31199621 ou 1931199633.

Ainda não temos data prevista para o próximo
Bom dia eu fiz o recadastramento no mes de
27/04/2015

Anônimo

março e gostaria de saber quando vai ter um
novo sortei é ainda este ano .

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

27/04/2015

João Cesar Lima

Por meio deste eu gostaria de saber informação

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,

para obter a escritura definitiva, visto que quitei

entraremos em contato com o Senhor através do

meu apartamento em 2008 e ainda não possuo a

Minuta de Escritura

telefone informado na solicitação, ou ainda, via

escritura. Atualmente moro há mais de 500 km

ofício que será enviada por está Companhia ao

daí. Desde já agradeço.

endereço do imóvel. Em caso de dúvidas, por

04/05/2015

gentileza, entrar em contato através dos
telefones:(19) 3119-9591, 3119-9592 ou 31199599, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Conversei com a senhora por telefone, mas a

Preciso da cópia do contrato do imóvel de

senhora não me disse que se tratava de área de

invasão situado na rua Danilo Tavolaro n:947 Jd
27/04/2015

ADRIANA PEREIRA DE
SOUZA

invasão, por isso disse para a senhora ligar na

Novo campos Eliseos. Minha Laura Pereira da
Silva ja falecida residia no local. como trata-se de

Cópia de contrato

área de invasão não temos nenhum documento

Campinas).

Como perguntei antes não tenho conprovante de
poderia ser extrato bancario Minha pergunta é
constando endereço pode ser holerite de uma
empresa que trabalhei ?

27/04/2015

São Carlos, 677 Vila Industrial (ao lado da Cohab

documento?

27/04/2015 Jessica conceicao monteiro

Secretaria Municipal de Habitação de Canpinas,
nos telefones: 3119-9613 ou pessoalmente à Rua

do imóvel. vcs podem me dar uma via de algum

endereço em meu nome e me responderam que

Cohab Bandeirantes. Mas neste caso, procure a

Programa Minha

Não. Tem que ser qualquer correspondência que

Casa Minha Vida

tenha recebido em seu nome.

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Gostaria de saber se estão fazendo inscrição
27/04/2015

Raphael Limonge Alves

para novas moradias. Se estão, quando posso ir

Outros

?

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

27/04/2015

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.

Não serve holerite nem se os holerites vinham
27/04/2015

Anônimo

lacrados como correspondencia e da protege
transportadoras de valores

Programa Minha

Se for como uma correspondência normal, pode

Casa Minha Vida

ser.

quero denuncia um apartamento que esta sendo
alugado no residencial Siriú na rua Bento
Rodrigues Coelho 52. Condomínio B3 torre 10
apartamento 13. O proprietariado aluga o
27/04/2015

Anônimo

apartamento por 500,00 de uma moradora que
tem 3 filhos acho isso injusto por ele ter um
apartamento sendo que ele nao precisa e a
moradora ja tendo que trabalha 12 horas por dia
pra consegui paga o aluguel.o apartamento nao
poderia ser dado a ela em vez de ele

Outros

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, tenho um agendamento para
27/04/2015

Anônimo

recadastramento marcado para hoje, mas
infelizmente não estou bem de saúde, gostaria de

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça pessoalmente para agendar nova
Outros

data ou ligue para o fone 3119-9522 para se

27/04/2015

informar.

saber se tem como agendar para outra data

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Boa tarde, Tenho um companheiro, e não sou

ou entrar no site da COHAB Campinas:

casada no cartório, gostaria de saber se para
27/04/2015

Anônimo

cadastro na COHAB necessito de uma

Outros

Declaração de Uniao estavel, para que a casa

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

27/04/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

saia em nome do casal???

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 VENHO ATRAVÉS DESTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

SOLICITAÇÃO A PEDIR UMA OPORTUNIDADE

Campinas para retirar a relação de documentos

NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ,

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

TENHO DEFICIÊNCIA VISUAL E GANHO UM
27/04/2015

RENATA GOMES DE
TOLEDO

SALARIO MINIMO POR MÊS , MORO COM MEU
FILHO DANIEL DE APENAS 14 ANOS, PAGO
ALUGUEL DE 300 REIAS , MAL SOBRA PARA
COMER . MINHA FILHA TRABALHA E ME
AJUDA COM O QUE PODE , MAIS NÃO E
MUITO ... PRECISO MUITO DESTA
OPORTUNIDADE.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

27/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá gostaria de saber se quem já for fazer o
Anônimo

carta. Se irá participar de sorteios esse ano ainda

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos a data prevista para os próximos

recadastramento agora em maio que eu recebi a
27/04/2015

RESPOSTA

Outros

para pegar o imóvel no ano q vem.? Obg aguardo

sorteios, mas quem compareceu para a
atualização (RECADASTRO) participará destes.

28/04/2015

M

resposta
Tem gente fazendo inscrições sem as devidas
documentações. cpf 025 062 411 75 -Karine
Tayara munhos Nascimento 07 11 1988. Eu fico

Favor se identificar e comparecer para atualizar

horrorizada com isso é falta de respeito com os
27/04/2015

Anônimo

demais participantes. Ela nem tem a

Programa Minha

documentação necessária para fazer o

Casa Minha Vida

cadastramento e não mora a pelo menos Dois

seu cadastro e receber seu cartão de inscrição na
Cohab Campinas. Consulte a lista do dia para

28/04/2015

comparecer no site da Cohab Campinas:
www.cohabcp.com.br

anos em Campinas okk Recebeu a até
cartãozinho coisa que fiz cadastramento há oito
anos não me deram nem papel escrtito..
Bom dia, ja fiz incrição na COHAB a muitos anos
atrás,quando consulto no site não aparece o meu
nome como inscrita. sou deficiente auditiva existe
uma chance maior de conseguir comprar um
28/04/2015

ADRIANA PEREIRA DE
SOUZA

Compareça pessoalmente ou verifique no site da

imóvel? na mesma época que fiz o cadastro
minha irmã tbm fez ela recebeuum comunicado
para atualização de dados eu nem recebi
nemnhum comunicado. Tenho alguma chance de
conseguir ja que não tenho imóvel em meu
nome? Para deficientes existe alguma prioridade?
Grata

Outros

Cohab Campinas o dia para fazer o seu
RECADASTRAMENTO, ou seja atualizar seu
cadastro e verificar o que aoorreu.

28/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia , Gostaria muito de me inscrever para
conseguir minha casa própria, porem infelizmente
os horários que vocês fazem o atendimento , eu
28/04/2015 Misael de Jesus Lima Junior

estou trabalhando e sendo assim fico

Compareça e será feito uma declaração de
Outros

impossibilitado de ir até vocês, então, gostaria de

comparecimento para o senhor levar até seu

28/04/2015

trabalho.

saber como que eu posso fazer para me
inscrever no sintema. Fico no aguardo. Obrigado.
Bom dia gostaria de saber o seguinte.. Recebi a
Sim, atualizando seu cadastro você irá participar

carta pra fazer o recadastramento agora em
28/04/2015

Anônimo

maio. E o q eu quero saber é se eu fazendo esse
recadastramento eu irei já estar participando de

Outros

dos próximos sorteios que acontecerão. Quem
não atualizar o cadsatro ficará de fora. Ainda não

28/04/2015

temos data prevista para o próximo sorteio.

algum sorteio para apartamentos no ano q vem.
Obg

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
28/04/2015

Dalila

gostaria de me inscrever na cohab,como faço?

Outros

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.

28/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Considerando que não nos informou o nome do
adquirente e endereço do imóvel, conforme o nº
do contrato, acreditamos que seu pai seja o Sr.

Bom dia! A casa onde moramos tem contrato sob

João Batista Peppi. Informamos que antes da

nº 1160081, já está quitada e gostariamos de
28/04/2015

Anônimo

fazer a escritura, mas infelizmente, meu pai
faleceu este ano em fevereiro. No contrato tem o

elaboração da minuta de escritura, deverá ser
Minuta de Escritura

providenciado o inventário dos direitos do imóvel,

29/04/2015

onde estará partilhado os direitos dos herdeiros.

nome do meu pai e minha mãe. Podemos fazer a

Assim, após o inventario deverá procurar esta

escritura em nome dela? Obrigada!

Cohab/CP para os esclarecimentos da minuta de
escritura. Estamos à disposição para quaisquer
outros esclarecimentos.

Oi gostaria de saber qdo será o próximo sorteio
28/04/2015

Anônimo

se já tem imóveis fazendo para sorteios no ano q
vem. Ou ainda vai demorar muitos anos pra quem

Outros

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

28/04/2015

fizer o cadastro agora pra ser sorteado obrigada
A Caixa Econômica Federal, através do Programa
Minha Casa Minha Vida, vai construindo os

Olá gostaria de saber se já tem em projeto ou já
28/04/2015

Anônimo

estão fazendo imóveis para serem entregues no
ano q vem. Ou vai demorar muito tempo pra sair
pra essas pessoas q vão fazer recadastramento

imóveis para serem sorteados pela Cohab
Outros

Campinas. Ainda não temos o número de
apartamentos que serão entregues e não
sabemos quanto tempo irá demorar para a
pessoa ser sorteada, pois se trata de um sorteio.

28/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Pessoas que fizeram o primeiro cadastro no ano
Apenas vão participar dos próximos sorteios, as

passado e nesse ano foi chamado pra
28/04/2015

Anônimo

recadastrar.. Pode consegui ser sorteado mesmo

Outros

pessoas que fizeram a atualização do cadastro

28/04/2015

(RECADASTRAMENTO).

se não for idoso nem deficientes físicos. E nem se
tiver filhos. Conseguirá tbm

Solteira ou casada pode fazer a inscrição. Não
pode ter restrição no nome apenas no Banco do
Brasil ou Caixa Econômica Federal. Favor
comparecer pessoalmente na COHAB Campinas
para retirar a relação de documentos (segunda à
Não sou casada e estou com restricao em meu
28/04/2015

fabiana braga da silva

nome mesmo assim gostaria de saber se posso
fazer inscrição para casa propria

Programa Minha
Casa Minha Vida

sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no
site 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.

28/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não possuo casa própria ainda, gostaria de saber
se me enquadro em algum programa na inscrição

A renda familiar para o Programa Minha Casa

de casa própria da COHAB, tenho renda sozinha,
28/04/2015

LUCIANA MENDES
PENTEADO

sou divorciada. Renda LIQUIDA R$ 1.200,00 e
renda BRUTA R$ 2.300,00. Moro de favor na
casa de minha mãe em Campinas. Tem algum

Minha Vida é de R$ 1.600,00 (hum mil e
Programa Minha

seiscentos reais. Caso a renda ultrapasse este

Casa Minha Vida

valor, poderá fazer o cadastro, e posteriormente

28/04/2015

será encaminhado para quando tiverem imóveis

imóvel que eu possa financiar no momento? É

destinados à esta renda superioi.

possível comprar alguma casa com desistência
do DIC VI pela própria COHAB?

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde. Sou casado e não possuo imóvel,
28/04/2015

Jefferson Farias Feitos

gostaria muito de participar do programa e ser
contemplado para realizar esse sonho.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

28/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/04/2015

Anônimo

Cadastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

29/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/04/2015

Anônimo

Cadastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

29/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, sou a representante legal do meu tio

29/04/2015

Thomaz Rosisca Filho, ele possui uma casa em

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

Capivari-SP, na rua Lino Capossoli n. 115, bairro

em referência, solicitamos o comparecimento

Engenho Velho, que foi financiada pela Cohab,

nesta Companhia, no dia 13/05/15, horário das

contrato n. 900034. Gostaria de solicitar o termo

08h às 15h, Departamento

Michele Rosisca Souza

de quitação, pois todas as parcelas já foram

Padovani

pagas e precisamos registrar o imóvel em

Termo de Quitação

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou

cartório. A maioria das casas vizinhas já possuem

ainda, através dos telefones: (19) 3119-9591,

esse documento. Neste caso gostaria de saber

3119-9599 ou 3119-9592. Endereço da

qual o procedimento e os documentos

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

necessários para conseguir este documento.

Parque Itália - Campinas / SP.

04/05/2015

Desde já agradeço e aguardo esclaremimentos.
Não apenas pessoalmente. Consulte a lista com

gostaria de saber se posso atualizar meu
29/04/2015

pamela amaral dos santos

cadastro via internet,ou se isso só pode ser feito
pessoalmente.

Outros

as datas para fazer o seu RECADASTRAMENTO
no site da Cohab Campinas www.cohabcp.com.br
(ícone do lado direto) - RECADASTRAMENTO

29/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmentena COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/04/2015

Uilton Nunes

Informações de cadastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

29/04/2015

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 na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de me escrever no programa minha
29/04/2015

Rosana Valerio Batista

ou entrar no site da COHAB Campinas:

casa minha vida, ou outro programa da coab em

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

que eu possa ter chance de obter uma moradia

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

propria.

29/04/2015

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.

29/04/2015

Anônimo

É necessário levar a carta de convocação no dia
do recadastramento?
ola gostaria de saber quais os requisitos para

29/04/2015

maico monteiro

participar do progama moro a 1 ano e 3 meses
em campina

Outros
Programa Minha
Casa Minha Vida

Sim, favor trazer a carta de convocação.

29/04/2015

O principal requisito para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida é residir em
Campinas a pelo menos dois anos.

30/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Tenho recadastramento dia 05/04 mas envirtude

30/04/2015

Anônimo

do meu trabalho não poderei ir, minha mãe pode
ir com os documentos no meu lugar?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não pode, apenas o senhor(a) pessoalmente.
Programa Minha

Compreça pessoalmente para agendar uma nova

Casa Minha Vida

data (com urgência), ou ligue no fone: 3119-9522

30/04/2015

para se informar.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

30/04/2015

Anônimo

Bom dia! quero saber o que é necessário para eu
me increver para casas da COHAB

Outros

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

30/04/2015

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 ou verificar no

Por favor, gostaria de saber se tem como retirar a
30/04/2015 ana Carla Rodrigues Oliveira

2 via da carta de convocação para o
recadastramento no cohab? Muito obrigada!

Outros

site da Cohab Campinas a documentação
necessária para o RECADASTRO e a data para
comparecimento. www.cohabcp.com.br

30/04/2015

cohab

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

MÊS: ABRIL/2015 TOTAL: 164
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em relação os imóveis que estão vagos, poderia
nos indicar de qual Bairro se trata estes imóveis?

30/04/2015

ivan lima duarte

GOSTARIA DE COMPRAR UM TERRENO OU

Em relação a se inscrever em moradia no

UMA CASA DA COHAB CAMPINAS OU DE

Programa Minha Casa Minha Vida: Favor

ALGUMA COOPERATIVA JA TENTEI ACHAR

comparecer pessoalmente na COHAB Campinas

LEILAO NAO ENCONTREI,PROCUREI VARIAS

para retirar a relação de documentos (segunda à

CASAS ABANDONADAS E TERRENOS VAGOS
PERTENCENTE A COHAB CAMPINAS

Outros

sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no
site da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

ENCAMINHEI OS PAPEIS ATE A COHAB MAS A

Verificar no lado direito (ícone verde)

RESPOSTA QUE TIVE QUE ESTES IMOVEIS JA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

ESTAO OCUPADOS RETORNEI AOS LOCAIS E

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

TODOS ESTAO VAGOS

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das

30/04/2015

8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
30/04/2015

samuel dos santos silva

HABITAÇÃO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

30/04/2015

