cohab

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

MÊS: MAIO/2015 TOTAL: 197

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

eu queria maiores informaçoes de eu esta
finaciando um imovel minha casa minha vida
01/05/2015

Edilson pereira dos santos

porque eu pago aluguel a muito tempo e nao
tenho condiçao de esta comprando casa assima

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

04/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

da minha renda me manda proposta ...

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Preciso muito de uma casa moro com meus dois
02/05/2015

Anônimo

filhos na casa dos meus pais .quero muito ganhar
uma casa ..

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.

04/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Estamos providenciando a regularização da

documento para ser assinado aqui na sede.

em 2004. Conforme conversado junto à

Porém hoje, como é representado pelo

COHAB/CP no ano passado, providenciamos

procurador, o mesmo poderá comparecer em

toda a documentação necessária e

Porto Feliz pra assinar a escritura, independente

comparecemos em Campinas, pagamos as taxas

de quantidade.Basta o Cartório entrar em contato

e já fizemos as devidas regularizações.

e combinar dia e horário. Se prefere agilizar o

Recebemos uma cópia da minuta de escritura por

processo, deverá entrar em contato com os

volta de outubro de 2014 devidamente atualizada.

cartórios de Campinas que estão lavrando

Em seguida, conforme foi orientado,

escrituras diariamente. Quanto aos seus

encaminhamos toda a "papelada" para o Cartório
de Notas daqui de Porto Feliz para ser lavrada a

RESPOSTA

assinadas pelo Diretor, o Escrevente trazia o

estava como titular do contrato, porém ele faleceu

Gilmar Ferrari Casarini

DATA

Anteriormente, quando as escrituras eram

documentação do nosso imóvel. O meu pai

02/05/2015

RESPOSTA

Outros

Escritura de Compra e Venda do imóvel e nos foi

questionamentos, só o cartório poderá dizer quem
deverá comparecer pra assinar e valores. A

11/05/2015

minuta e o oficio da Caixa Economica que foi

informado que representante(s) da COHAB/CP

enviado em outubro/2014 tem validade e não será

compareceria(m) até nosso município até no

necessário providenciar outro na Cohab. Abaixo

máximo 30/12/2014, pois precisariam assinar ou

os endereços dos Cartórios e telefones: -1º Av.

autorizar algo. Aguardamos até meados de

Jesuino Marcondes Machado, 169 -(19) 3737-

fevereiro/2015, ninguém compareceu e nossa

3737 -2º R.Cel Quirino, 542 -Cambui - (19) 3739-

documentação ficou paralisada no Cartório.

3739 -3º Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - (19)

Fomos até o Cartório solicitar informações e nos

3736-2400 -4º Av Francisco Glicério, 1522 - (19)

foi informado que a COHAB/CP não compareceu

3231.2022 -6º Rua José Paulino n° 1264/1268

porque teria que haver um número mínimo de

(entre a Rua Bernardino de Campos e Av

processos para assinatura, porém até aquele

Benjamim Constant) - (19) 3749-7333 -7ºRua Bar
momento só constava o nosso e que teríamos que aguardar por tempo indeterminado. Só que não podemos esperar por mu

03/05/2015

Anônimo

tem como comprovar a moradia nos ultimos dois

Programa Minha

Não. Apenas com correspondências recebidas

anos com certifd
Olá, boa tarde! Recebi uma correspondência no

Casa Minha Vida

em seu nome na sua residência.

mês passado e devido a uns imprevistos
03/05/2015

Maria Lucia Gomes

familiares, não pude comparecer na data

Programa Minha

Nascimento Nocetti

convocada por esta instituição. Peço que

Casa Minha Vida

reconsidere a minha convocação e farei o
possível para comparecer. Desde já agradeço.

04/05/2015

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

04/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

03/05/2015

janete cristina bento

casa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

04/05/2015

JOSE DE JESUS PAIÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL,
COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.

Termo de Quitação

OBRIGADO.
03/05/2015

ageu santino dos santos

casa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Envie suacitação
Favor entrar em contato com a Cohab
Bandeirantes no fone: 3731-7600
Envie sua solicitação.

DATA
RESPOSTA
04/05/2015

04/05/2015

04/05/2015

Olá, eu fiz meu cadastramento na COHAB
Ainda não temos data prevista para o próximo

Campinas - SP, recebi um cartão. Gostaria de

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

saber como faço agora para ficar por dentro das
04/05/2015

william oliveira dos santos

informações como funciona para eu poder ter

Outros

Campinas as notícias em relação aos

minha moradia, se quando sair vou ser chamado

Empreendimentos que serão sorteados.

ou tenho que acompanhar indo na cohab.

www.cohabcp.com.br

04/05/2015

obrigado aguardo retorno.
Bom dia! Para fazer o cadastro no CIM(Cadastro
de Interessados em Moradia) precisa do
04/05/2015

Anônimo

Sim, uma correspondência em seu nome,

comprovante de endereço no meu nome? Sou

Programa Minha

recebida no ano de 2013 e outra em 2015.

solteira e moro com meus pais. E outra dúvida,

Casa Minha Vida

Apenas não pode ter o nome negativado no

estou negativada no SERESA, consigo mesmo

04/05/2015

Banco do Brasil e Caixa Federal.

assim fazer o cadastro? Aguardo retorno
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Olá bom dia! Estou interessado em adquirir um

ou entrar no site da COHAB Campinas:

apartamento aqui na região dos dics e pretendo ir
04/05/2015

Anônimo

até a sede da Cohab essa semana para saber
mais a respeito de uma aquisição, gostaria de
saber se há algo que precise levar no dia. att

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.

04/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde! Sou autonomo, o que eu poderia
03/05/2015

Anônimo

entregar como comprovante de renda? Pois não
tenho nada que possa comprovar, somente minha

DATA
RESPOSTA

No dia que comparecer você irá preencher uma
Outros

declaração de renda para comprovar a renda

04/05/2015

atual.

declaração reconhecida no cartório. Obrigado!

03/05/2015

RESPOSTA

RICARDO SANTOS MOTA

BOA TARDE! QUERO ME INSCREVER PARA

Programa Minha

MACHADO

PROGRAMA HABITACIONAL COHAB.

Casa Minha Vida

Apenas podem se inscrever no Programa MInha
Casa Minha, moradores da cidade de Campinas.

04/05/2015

Em Hortolândia procure a Prefeitura Municipal.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Boa noite! Eu tenho 19 anos e moro com o meu

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

pai, minha madrasta e o filho dela. Gostaria de
me increver no programa minha casa minha vida,
03/05/2015

Anônimo

apenas para eu morar, é preciso na hora da
inscrição levar os documentos deles, mesmo indo

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

04/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

morar sozinha? Qual a chance de conseguir uma

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

casa? Obrigada!!

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

Gostaria de saber sobre uma incrição de anos
que nunca foi informada se foi feito entrega de

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

casa ou apartamento a incrição esta no nome de
04/05/2015

vilma martins de souza

Mario Jorge Francisco R.g 17.295.210 foi feita no
ano de 1982 feito regularizaçaõ de endereço e
necessito do imovel por favor me informe qual a
posição que me encontro grata

Outros

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

04/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá Boa Tarde... Gostaria de um esclarecimento a
respeito do comprovante de residencia, pois
agora a cohab está exigindo que esse
comprovante esteja em nome do interessando no

A comprovação de endereço para cadastro novo

imovel, pois bem minha duvida é a seguinte em

e ou atualização pode ser feita através de

relação aos comprovantes o que a Cohab e a

correspondência em nome do interessado (conta

Caixa Economica vao considera como
04/05/2015

Anônimo

comprovante de residencia alem de contas em
nome do interessado, pois já me deparei com

de água, energia, telefone, banco, cartão de
Outros

crédito, loja, contrato de aluguel formal com

05/05/2015

imobiliária e nota fiscal de compra com

algumas pessoas que moram em Campinas que

endereço). As declarações de moradia e

não possuem absolutamente nada em seus

contratos de aluguel não formais não poderão ser

nomes a não ser contratos de bancos ou alugueis

utilizados.

ou declarações de moradia ou outros contratos,
contas normalmente vem em nomes de terceiros,
e ai como essa pessoa pode comprovar sua
residencia em Campinas.

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Gostaria de me cadastrar no programa

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

CIM(Cadastro de Interessados em Moradia),
04/05/2015

Anônimo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

porem sou casada e meu esposo tem um

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

apartamento próprio e eu sou do lar (nunca

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

trabalhei) Como posso proceder? Aguardo

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

retorno

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

05/05/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Boa noite Gostaria de saber qual diferença de
04/05/2015

Anônimo

lista para quem está no aptos para programa

Programa Minha

minha casa minha vida. E da lista do sorteio. Tem

Casa Minha Vida

alguma diferença?

A lista de aptos para o sorteio, significa todos que
vão participar do sorteio e a lista de sorteados, é
a lista dos que foram sortados.

05/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola sou cadastrada desde 21 de julho de 2009
porem chegou a carta para o recadastramento
para eu ir em julho de 2015 so que quando me
cadastrei prencheram meu cadastro com meu

Compareça na data estipulafa na carta e traga

nome errado e com sobrenome de casada e hoje
04/05/2015

Anônimo

atualmente sou divorciada, e a carta chegou com

Outros

esse processo errado preciso saber se tenho que

toda a sua documentação, incluisive a averbação
de seu divorcio para deixar o cadastro correto

05/05/2015

com seus dados atuais.

ir o quanto antes ou posso esperar ate 28 de julho
para fazer o novo o recadastramento com toda a
documentacao com meu nome correto aguardo
resposta muito obrigada.

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br Favor comparecer

Não trabalho e moro nesse endereço dividindo o

pessoalmente até á COHAB Campinas para

terreno com minha familia porem em residencia
05/05/2015

samara regina dos santos

propria, estou gravida e estou perto de dar a luz e

Programa Minha

silva

sei que em junho/julho eles serão sorteados

Casa Minha Vida

porem queria saber se tenho direito a entrar no

retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site

05/05/2015

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

sorteio?

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 se voçes tem imoveis para
05/05/2015

Robson Pereira

recomercialização, é necessário dar uma entrada
quanto é o valor de cada prestação, tenho uma
renda de 1.600,00 reais. Grato Robson

Para fazer o cadastro na cidade de Campinas,
Outros

deverá ser comprovado dois anos de moradia no
município.

05/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

05/05/2015

Thais Prado

Olá, bom dia! Gostaria de saber como funciona

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

para cadastramento de casas populares? Sou

ou entrar no site da COHAB Campinas:

mãe de dois filhos, divorciada e moro de favor na
casa da minha mãe. Gostaria de saber onde devo

Outros

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

ir e como devo proceder. Desde já agradeço

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Thais Prado

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

05/05/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Bom dia, eu tenho um horário 11:00 marcado
05/05/2015

Aline Silva

para esta levando os documentos, só que só vou

Programa Minha

Sem problema, mas não pode passar desta data,

conseguir ir as 14:30 tem algum problema em ir

Casa Minha Vida

05/05/2015,

05/05/2015

esse horário. Atenciosamente Aline
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

Bom Dia Srs. Gostaria muito de participar do

Campinas para retirar a relação de documentos

programa minha casa minha vida, pois tenho 54

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

anos e ainda não tenho minha casa. Quais são os
documentos necessarios para que eu possa fazer
05/05/2015

Maria Jose da Silva Arthur

um cadastro,sou separada a 18 anos mas
continuo com nome de casada isso influi no meu
cadastro. Fico no Aguardo de uma breve
resposta. Atenciosamente Maria Jose da Silva
Arthur

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.

05/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

05/05/2015

BOM DIA, GOSTARIA DE REALIZAR A MINHA

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

INSCRIÇÃO PARA CONQUISTAR UMA CASA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

MELINA MEIRA DE

PROPRIA MORO DE ALUGUEL NA CIDADE DE

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

AMORIM

CAMPINAS. COMO DEVO PROCEDER ?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

POSSO FAZER PELA INTERNET ? TENHO QUE

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

MARCAR HORARIO ?

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

05/05/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Impressão de Boletos: Entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br e entrar nas
seguintes opções: 1 - ATENDIMENTO AO
05/05/2015

Murilo Darelli Bico

Gostaria de Saber como imprimir boletos on-line.

Outros

CIDADÃO 2 – SERVIÇOS AO ADQUIRENTE 3 –

05/05/2015

PRESTAÇÕES EM ABERTO 4 – CPF DO
TITULAR 5 - SELECIONAR O MÊS A SER PAGO
6 – GERAR 2ª. VIA DE BOLETO
05/05/2015

Anônimo

casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor enviar sua solicitação.

05/05/2015

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Gostaria de fazer inscrição na cohab, pois moro

05/05/2015 Rosemeire Aparecida SIlva

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

com a minha irmã desde 2013, e agora com

ou entrar no site da COHAB Campinas:

cancer de mama, queria ter um apto pra mim.

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Tenho dois filhos menores que moram comigo, Ja

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

resido em campinas desde 2012. Como devo

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

fazer. Att., Rosemeire

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

05/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Preciso de uma informação a respeito de meu
cadastro que atualizei no ano passado e que no
Consulte a lista com as datas para fazer o seu

mês de fevereiro retornei no atendimento de
05/05/2015

veronica marques

vocês apenas para atualização de telefone e

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

serviço. Quando que vai acontecer o sorteio ou

Casa Minha Vida

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

05/05/2015

direto) - RECADASTRAMENTO

se eu preciso voltar pessoalmente para
atualização. Aguardo assim que possível retorno.

05/05/2015

Anônimo

Grata. Veronica Marques.
Ola Boa Tarde Gostaria de saber se os contratos

Não pode ser, apenas correspondêbcias

da Van escolar do meu filho e o contrato da

recebidas em sua residência em seu nome, ou

faculdade valem como comprovantes de

Outros

alguma Nota Fiscal de um produto comprado em

residência...pois são as únicas coisas que possuo

seu nome. Havendo dúvidas ligue para o setor de

no meu nome.

cadastro no fone: 3119-9522.

06/05/2015

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:
05/05/2015

Paulo Eduardo de Sousa

Gostaria de saber quais os documentos

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

necessário para o cadastro

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.

06/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Sra. Charlene dos Santos Lima foi sorteada
como cadastro reserva para o empreendimento
Residencial Santa Luzia, grupo 2, cadastro
reserva número 66. Os demais grupos familiares

BOM DIA,GOSTARIA DE SABER SE TODAS AS

que foram sorteados para o empreendimento em

VAGAS QUE FORAM SORTEADAS EM 2015

questão, como titulares, ainda não foram

FORAM PREENCHIDAS POIS A MINHA FILHA

chamados para apresentação de documentação,

(CHARLENE DOS SANTOS
06/05/2015

jose gomes de lima

LIMA,CPF:37626062850) FICOU NA LISTA DE

Outros

ESPERA DO GRUPO 2 E ESTAMOS MUITOS

não sendo possível, neste momento, informar a
possibilidade de atendimento. Vale lembrar que

06/05/2015

somente 130 unidades habitacionais do

ANSIOSOS SE ELA CONSEGUIRA SUA

empreendimento citado compõem o montante de

MORADIA. DESDE DE JÁ AGRADEÇO A

unidades que estarão disponíveis para grupos

COMPREENSÃO. JOSE GOMES DE LIMA

familiares sorteados em fevereiro de 2015. Ainda
não há previsão para o início do chamamento. O
acompanhamento das convocações pode ser
realizado através do site www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente até a 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! Por gentileza gostaria de saber quais os
06/05/2015

Anônimo

documentos necessarios para me inscrever na

Outros

cohab para o sorteio de casas.

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

06/05/2015

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 fui para regularizar meu cadastro em me
06/05/2015

Anônimo

deram um papel para voltar no mes de agosto

Programa Minha

Este cartão é o seu comprovante de inscrição na

para buscar um cartão gostaria de saber para que

Casa Minha Vida

Cohab.

serve este cartão?

06/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

fui para fazer regularizacao do cadastro e me
06/05/2015

Anônimo

deram um papel para voltar em agosto para pegar

Programa Minha

Este cartão é o seu comprovante de inscrição na

um cartão gostaria de saber para que serve esse

Casa Minha Vida

Cohab.

06/05/2015

cartão?
Ainda não temos data prevista para o próximo

Bom dia já houve um sorteio em 25/02 Para o
06/05/2015

Anônimo

empreendimento do santa Luzia. Gostaria de

Programa Minha

saber se já tem data de outro sorteio Para outro

Casa Minha Vida

empreendimento.

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

06/05/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Deverá providenciar a minuta de escritura, para
após lavrar a Escritura do imóvel em cartório de
notas e depois registrar no CRI. Abaixo a lista de
documentos para a minuta: "A partir desta data
V.S, assim que desejar poderá solicitar a MINUTA
de Escritura de Compra e Venda na sede da
COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº 10 –
Parque Itália, no horário das 8:00 hs às 16:00 hs

Bom Dia, fizemos o inventário pois meu pai é

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

falecido e o registro voltou devido a matricula

convocação, e a CÓPIA dos seguintes

8696 ainda constar em nome de vocês da Coahb,
CRISTIANE MERLIN DE
06/05/2015

documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão

como faço para solicitar a escritura Imóvel: Rua

CAMPOS TEIXEIRA

Dos Uananas, 233 Vila Miguel Vicente Cury

BARBOSA

Campinas SP Proprietário: Antônio Frederico de
Campos Teixeira CPF 341.227.378-34 Preciso
com certa urgência pois está em processo de
Venda No Aguardo Obrigada Cristiane

Minuta de Escritura

(ATUALIZADA) de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo

11/05/2015

(ATUALIZADA) (validade de 30 dias a partir da
data de emissão da certidão) • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa
física do casal • Imposto ATUAL - xerox da folha
onde consta - nome, rua, número, quadra e lote •
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal • Taxa
de expediente no valor de R$ 130,00 (Cento
Trinta Reais) valor sujeito a alteração. ATENÇÃO
• SE HOUVER MORTE DO ADQUIRENTE, DA
ESPOSA OU DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
Bom dia, gostaria de saber como é possível
06/05/2015 Priscila Patricia Norte Pinto realizar o abatimento de parcelas da casa do meu

através de Procuração específica para esse fim.
Outros

pai no fundo de garantia dele?

Objetivando atender o pleito, o interessado /

12/05/2015

representante legal deverá entrar em contato
através dos telefones:(19) 3119-9596 ou 31199601, falar com Ana Cristina ou Flávia Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU,
horário das 08h às 16h. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália
– Campinas – São Paulo – CEP: 13036-900.
Consulte a lista com as datas para fazer o seu

06/05/2015

antonio medeiros de jesus

atualizar cadastro programa minha casa minha

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

vida

Casa Minha Vida

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

06/05/2015

direto) - RECADASTRAMENTO
boa tarde gostaria de saber se um contrato que
06/05/2015

Anônimo

esta no nome de ambos os conjugues, pode ser
revertido para apenas um conjugue. se a outra

Outros

Se vocês forem casados legalmente não pode.

06/05/2015

parte aceitar. e quais os procedimentos para isto.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa Tarde! Gostaria de saber como me cadastrar
06/05/2015

Rubiana de Oliveira Melo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

para minha casa minha vida, ou comprar algum

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

diretamente com vcs? Desde já, agradeço

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

atenção.

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.

06/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Enviei dois e-mail para vocês a respeito do que
seria considerado para comprovar a residencia na
cidade...pois bem, foi me informado que seria
aceito apenas correspondências que chegam em

06/05/2015

Anônimo

minha casa, eu não tenho cartão de credito, não

Pelo que foi relatado existem 2 possibilidades de

recebo cartas do banco os comprovantes da

apresentação de documentos com pelo menos 2

caixa recebo a atualização pelo celular...não

anos. O do Banco Itau e o da Universidade. Em

recebo correspondências mais...o que posso usar

conversa com a Coordenação, caso o contrato

alem disso pra comprovar minha residencia

com a Universidade tenha pelo menos 2 anos e

aqui...moro em Campinas a 27 anos e não

estiver assinado, representando um documento

possuo nada em meu nome a não ser minha

formal, o mesmo será aceito, lembrando que no

conta no banco Itau desde 2007...meu contrato
com a Universidade...então quer dizer se eu não

Outros

mesmo deve constar a data de assinatura e o
endereço do município de Campinas. E caso

recebo correspondências em minha casa...não

tenha ainda alguma correspondência do banco

posso de outra maneira comprovar que moro

Itau, que corresponda ao peródo solicitado para

neste endereço...vale uma declaração do posto

comprovação, pelo menos 2 nos, o mesmo

de Saude onde passo em consulta e que recebo

também será aceito. Caso atenda uma dessas

a visita dos A.g saude em minha casa, uma

situações comparecer com os demais

declaração da universidade...tem que haver outra

documentos necessários para atualização e o

maneira, pq ate então vcs aceitavam

realização de cadastro novo.

07/05/2015

comprovantes em nomes de terceiros e imagino
eu que não sou a unica que esteja passando por
isso...se não eu puder de outra maneira

comprovar que moro em Campinas a tantos anos quer dizer vou perder minha inscrição que fiz a dois anos...e estou espera
Bom dia eu não estou entendendo esses pre
requisitos do recadastramento Comprovar pelo
menos os 2 últimos anos de moradia em

Anteriormente a comprovação era atrabés de

campinas, que deverá ser através de
07/05/2015

Larissa Regina Barbosa

correspondências em nome do interessado desde

Programa Minha

Oliveira

que apresente a 1 conta e a última do período

Casa Minha Vida

apresentado. Eu achei que poderia ser com uma
declaração do posto de saúde ou da creche não
de conta não compro nada pra ter através de
correspondências

Declaração do Posto de Saúde, agora deverá ser
por qualquer correspondência recebida em seu
endereço e no seu nome, uma de 2013 e outra
atual.

07/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia eu não estou entendendo esses pre
requisitos do recadastramento Comprovar pelo
menos os 2 últimos anos de moradia em

Anteriormente a comprovação era atrabés de

campinas, que deverá ser através de
07/05/2015

Larissa Regina Barbosa

correspondências em nome do interessado desde

Programa Minha

Oliveira

que apresente a 1 conta e a última do período

Casa Minha Vida

apresentado. Eu achei que poderia ser com uma

Declaração do Posto de Saúde, agora deverá ser
por qualquer correspondência recebida em seu

07/05/2015

endereço e no seu nome, uma de 2013 e outra
atual.

declaração do posto de saúde ou da creche não
de conta não compro nada pra ter através de
07/05/2015

Anônimo

07/05/2015

Anônimo

correspondências
rua joana d´arc numero 137 dic v

Cópia de contrato

Ate quando sera feita a inscriçao da minha casa

Programa Minha

minha vida

Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

07/05/2015

Ainda não temos data prevista para término das
inscrições. Por enquanto está fazendo de

07/05/2015

segunda á sexta-feira, das 8:00 as 16:00 horas.
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:

07/05/2015

Ivan Laureao De Souza

Quero participar dos sorteios da cohab

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

07/05/2015

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 fiquei desempregada no mes de marco
07/05/2015

Anônimo

mas tenho que atualizar meu cadastro dia

Programa Minha

Sim, compareça sem falta para atualizar e poder

14/05/2015 eu ainda pode atualizar mesmo

Casa Minha Vida

participar dos próximos sorteios.

07/05/2015

desempregada pois preciso muito
Boa tarde quando eu fiz a inscrição minha casa
07/05/2015

Anônimo

Se no cadastro dele estava como titular e você

minha vida. Eu morava com meu cônjuge Não

Programa Minha

como conjuge, precisa vir os dois, se você estava

estamos mais juntos e nem somos casados eu

Casa Minha Vida

como titular, ele não precisa vir, traga apenas

preciso levar os documentos o meu ex parceiro.

seus documentos.

08/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
07/05/2015

Anônimo

como me cadastro no programa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/05/2015

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, gostaria de saber sobre o cartão que a
08/05/2015

Anônimo

cohab fornece para os que fizeram o
recadastramento. para que esse cartão serve?

Outros

Este cartão é um comprovante da sua inscrição
na Cohab Campinas.

08/05/2015

Desde já agradeço pela atenção. Obrigada!
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:
08/05/2015

Anônimo

olá gostaria de saber como faço a inscrição e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

como funciona

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/05/2015

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.
eu gostaria de saber se papeis do posto de saude

Comprovante de residência, apenas qualquer

serve como comprovante que eu moro aqui a
08/05/2015

Anônimo

mais de dois anos e que eu vou me casar agora

Programa Minha

em maio se eu espero para levar a certidao de

Casa Minha Vida

casamento ou eu posso fazer o cadastro agora
estando solteira?

correspondência recebida em seu nome. Em
relação a inscrição, a senhora pode fazer como
solteira e depois comparece para atualizar ja
como casada.

08/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

09/05/2015

Anônimo

Boa noite ! bem estou tentando faze meu

Campinas para retirar a relação de documentos

recadastramento mais não estou conseguindo

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

pelo fato de comprova alguma conta ou algum

ou entrar no site da COHAB Campinas:

papel do ano 2013 , pois achei um cartão de
banco com a data mês 5 e o ano 2013 , quero

Outros

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

sabe se com este cartão aceita eu fazer o meu

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

recadastramento pela moradia , to correndo

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

atrazdisso des de sexta dia 8 .

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

11/05/2015

COHAB Campinas e é GRATUITO.
10/05/2015

Anônimo

eu fiz o recadrastramento para que serve o cartão
que eu vou buscar

Outros

É o comprovante da sua inscrição na Cohab
Campinas.

11/05/2015

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:
10/05/2015

Eduardo Dori dos Santos

Boa noite, Gostaria de saber como posso fazer
para estar realizando o cadastro para moradia ?

Outros

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

11/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/05/2015

Sandra Regina Dori dos

Gostaria de fazer cadastro para moradia, como

Santos

posso estar fazendo?

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.

11/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Não recebi a carta de recadastramento e estou
agendada para realizar o recadastramento em
11/05/2015 MARLI APARECIDA VESPA

17/06/2015 as 11:15... Quais documentos devo
apresentar para o recadastramento? Obrigado

(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

11/05/2015

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

marli

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA.
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:

Gostaria de saber como faco a inscricao para
11/05/2015

Tatiane Sanches

casa, pois sou solteira e tenho um filho pequeno e

Outros

nao tenho onde morar.

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

11/05/2015

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 Fazer inscrição no CDHU, procure
diretamente no CDHU. Na Cohab Campinas:
favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

11/05/2015

Anônimo

Gostaria de saber como faço ára fazer a inscrição
no minha casa minha vida (CDHU)

Outros

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

11/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde ! Gostaria de tira uma duvida,meu
sogro tem uma casa da coab ele quer colocar as
parcela e debito automático mas ele não tem
conta em banco e que usa a minha conta ( não
11/05/2015

suane

acho certo ) ,queria saber se eu deixa debitar na
minha conta corrente tem algum problema caso

Outros

Não tem como colocar em débito automático.

11/05/2015

eu seja sorteada na coab ( tenho cadastro na
coab para sorteio de casa ),porque no caso vai
consta no sistema da coab como que pago uma
casa sendo que não é minha. Agradeço...
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:
11/05/2015

Anônimo

gostaria de saber se voces estao fazendo
inscricoes das casa da cohab

Outros

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

11/05/2015

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.
Tenho uma dúvida. Terei que apresentar um
comprovante de endereço de 2012 mais resido
com minha mãe desde 2011 e as contas estão no
11/05/2015 MARLI APARECIDA VESPA

nome dela ... não tenho cartão de crédito...

Programa Minha

financiamentos...nada em meu nome que vá em

Casa Minha Vida

meu endereço boletos...faturas com meu nome
somente no nome de minha mãe. Como faço?
Obrigado Marli

Sra. Marli, se não possui nada em seu nome,
ligue para o setor de RECADASTRAMENTO e se
informe, 3119-9522.

11/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim, solteiro, sem filhos tambem pode fazer o
cadastro. Favor comparecer pessoalmente até á

Boa tarde, Sou Solteiro , moro com minha mãe,

COHAB Campinas para retirar a relação de

gostaria de saber se mesmo sendo solteiro, se eu

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

poderia me inscrever na COHAB , pois nos
11/05/2015 Misael de Jesus Lima Junior

documentos para cadastro , está entre
parenteses ( CASAL ), então gostaria de saber se

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

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

11/05/2015

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

é só casal que podará se inscrever ou eu também

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

posso , uma pessoa solteira. Fico no aguardo.

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de

Obrigado. Junior

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

Perdi a minha carta para reunião e montagem de
11/05/2015

Regiane Santos Sodré

pasta, quero saber o dia da reunião e os
documentos necessários. Obrigada

Programa Minha

Sra. Regiane, ligue para o fone: 3119-9607 e

Casa Minha Vida

informe-se.

12/05/2015

Boa Noite, acabei de visualizar a lista de
candidatos aptos a participar do sorteio minha
11/05/2015

CASSIA ALINE
FERNANDES

casa minha vida 2015, mas conforme a lista de
recadastramento era pra eu ter feito o mesmo no
mes de março, como não recebi essa notificação

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor comparecer pessoalmente para agendar
nova data ou ligar para o fone: 3119-9522 para se

12/05/2015

informar.

gostaria de saber como proceder. E quando será
o sorteio. Desde ja agradeço.
MEU IRMÃO POSSUI UM IMÓVEL DA COHAB,
ONDE SE ENCONTRA COM DÉBITOS, COMO
FAÇO PARA PODER SABER O VALOR
11/05/2015

ELENI SANTAROSA

DESSES DÉBITOS? PROCUREI NO SITE E
NÃO ENCONTREI, SEUS DADOS SÃO: JOÃO
MUNIS DA SILVA FILHO RUA CRUZ E SOUZA,
530 ANTONIO ZANAGA II AMERICANA/SP

Outros

Favor ligar para a Coordenadoria de Cobrança
nos fones: 3119-9577 / 3119-9580 e informe-se.

12/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/05/2015

Marilia Degrecci da Silva
Couto

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Bom dia!!!! Gostaria de informações sobre
quando começa as inscrições para

Outros

cadastramento da Cohab 2015.

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

12/05/2015

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 Sra Gleisse Enviamos o boleto nesta
data. Caso queira pagar em outra data você pode

bom dia por gentileza nos enviar boleto referente
12/05/2015

Gleisse Priscila nicola

ao mês de abril atualizado, pedimos desculpas
pelos transtornos. Se possível enviar no e-mail

retirar o boleto através de nosso site:
Outros

www.cohabcp.com.br > atendimento ao cidadão >

12/05/2015

serviços ao adquirente Prestações em aberto -

acima vencimento imediato. Obrigada

numero do contrato 1410151 e o CPF do titular,
selecionar a prestação em atraso e gerar 2ª via.

saber em nome de Teresa Gonçalves, mãede
Iracema de Santana Souza Ferreira portadora do
cpf.22588950817 que residia em rua 27 quadra
12/05/2015

maria sidney furtado

b1 lote 22 pq florestalll saber quais as atuais
situação do imovel no endereço acima, ja quea

Outros

Favor comparecer até a Cohab Campinas ou ligar
para o fone: 19 - 3119-9580.

12/05/2015

mesma se encontra acamada sob a
responsabilidade de sua mãe.so se tem alem do
endereço um numero 144155
OLA BOM DIA MEU MARIDO FOI SORTEADO
ESSE ANO COM O APARTAMENTO DA COHAB
12/05/2015

Anônimo

E GOSTARIA DE SABER ONDE É ESSE
APARTAMENTO QUE ELE FOI SORTEADO EM
QUAL BAIRRO DE CAMPINAS

Programa Minha

Favor nos enviar o nome de seu marido, CPF e

Casa Minha Vida

endereço para verificarmos se ele foi sorteado.

12/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
12/05/2015

gisele

boa tarde gostaria de saber quais procedimentos

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

para inscricao minha cas minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/05/2015

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 uma orientação,terei que fazer a
atualização do meu cadastro amanha dia
13/05/2015 as 14:00 hrs na Cohab e não tenho
comprovante de residencia de 2 anos atras, tenho
23 anos, e morava com minha mãe junto com
meu esposo todo o comprovante vinha no nome
dela, tive 2 cartões de credito em 2011 e 2012 na
qual vinha no meu nome e não possuo a mais de
2 anos, na época quando fiz o cadastro já esteva
divorciada,e levei o comprovante de residencia do
posto de saúde, tenho comprovante da carteira
12/05/2015

Jéssica Caroline Camargo

de trabalho em setembro de 2013 foi quando me

de Barros

registrei no mesmo endereço de onde morava o

Outros

Ao comparecer informe-se ou ligue para o fone:
3119-9522 para maiores esclarecimentos.

13/05/2015

da minha mãe, e também registro anteriores tudo
de campinas a não ser o meu primeiro registro
que foi em minas Gerais em 2009 na qual
trabalhei 9 meses e voltei para campinas por
problemas de saúde, lá é um pouco precário para
tratamento de saúde, em dezembro 2013 (ultimo
registro) fui morar sozinha pela primeira vez a
partir dai comecei ter alguns comprovantes de
residencia em meu nome, hoje tenho 1 cartão de
credito, conta de telefone, e cartão de credito no

nome do meu esposo e boleto de cobrança do aluguel também em nome do meu esposo. Meu esposo tem carteira de traba

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/05/2015

eu moro aqui aqui em campinas a 3 anos e

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

alguns meses ,queria saber como posso fazer pra

ou entrar no site da COHAB Campinas:

patricia regina aprigio da

me cadastrar moro de aluguel,so tenho recibo em

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

silva

meu nome estou desempregada no momento so

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

quem trabalha é meu marido,como faço para me

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

cadastrar

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

13/05/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
bom dia gostaria de obter informações de como
13/05/2015

neide aparecida da silva

posso me cadastrar no projeto minha casa minha
vida. Att: Neide

13/05/2015

13/05/2015

taynara regina moraes
martins

andrea bezerra da silva

oi queria saber se para fazer o recadastro como
comprovante de residencia pode ser carne de
curso no meu nome
ola estive ai na cohab para retir o contrato que
esta no nome de antenor nunes da silva e andrea
bezerra da silva ,o rapaz da recepcao fico de me

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas pode se cadastrar em Campinas quem
reside nesta cidade a mais de dois anos. Procure

13/05/2015

a Prefeitura de seu municipio.

Programa Minha

Não, apenas correspondência recebida em seu

Casa Minha Vida

nome.

13/05/2015

Sra. Andréia, ja pode vir buscar aqui na Cohab
Cópia de contrato

Campinas, de segunda à sexta-feira, das 8:00 as

13/05/2015

16:00 horas.

ligar e ate agora nada
BOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO
ANDA OS PROCESSOS REFERENTES A
13/05/2015

Anônimo

MINUTA DE ESCRITURA DOS CONDOMÍNIOS
JÁ QUITADOS COM A COHAB E ONDE
VERIFICAR ESSAS INFORMAÇÕES ATT

Minuta de Escritura

Favor identificar a qual bairro se refere.

13/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
13/05/2015

Anônimo

como faço para me cadastrar no programa pela

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

internet.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
14/05/2015

Anônimo

gOSTARIA DE ME CADASTRAR NO
PROGRAMA COHAB O QUE PRECISO LEVAR?

Outros

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

14/05/2015

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.
QUAIS DOCTOS DO VENDEDOR E DO
14/05/2015

Anônimo

COPRADOR,NECESSÁRIOS PARA
TRASNFERENCIA DE IMOVEL NA COHAB

De que bairro o senhor(a) se refere? Favor
Outros

informar o número do contrato, nome do

14/05/2015

adquirente e endereço do imóvel.

IMOVEL JÁ QUITADO.

Os apartamentos do Residencial Sirius são pagos
14/05/2015

Anônimo

ola, como faço para receber os boletos restante
do apartamento da cohab no residencial sirius

Termo de Quitação

à Caixa Econômica Federal. Portando, dirija-se à
Caixa Econômica da Av. Francisco Glicério, 1580
(próx. ao INSS) no setor de Habitação.

14/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO

JÁ QUITADOS COM A COHAB E ONDE

RESPOSTA

andamento do processo de minuta do imóvel, é

MINUTA DE ESCRITURA DOS CONDOMÍNIOS
Anônimo

DATA

Bom dia, Para que possamos verificar o

ANDA OS PROCESSOS REFERENTES A
14/05/2015

RESPOSTA

Minuta de Escritura

VERIFICAR ESSAS INFORMAÇÕES RUA

necessário que seja informado o numero do
contrato, nome do adquirente e endereço

18/05/2015

completo com bloco e apartamento, alem do

ANÁLIA FRANCO 435 BAIRRO DIC IV COND

condominio e Conjunto Habitacional.

GRACILIAMO RAMOS -CAMPINAS/SP ATT

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:
14/05/2015

Daniely Cristina Alves

como faço para me cadastrar no Minha Casa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Minha Vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/05/2015

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! Recebi uma carta me comunicando a
data para o recadastramento,mas minha duvida é
que fiz a inscrição na época baseada em uns dos
criterios que na epoca era ou morar ou trabalhar

O critério para o Programa Minha Casa Minha

em campinas.Porém fiz o cadastro por trabalhar a
14/05/2015

Anônimo

vida toda na regiao de campinas,mas agora estou
co medo de nao conseguir me recadastrar
novamente por estar sem trabalho atualmente.
Meu recadastramento é para o dia 29-05,fiz a
inscrição na Cidade de Sumare mas nao fui
contemplada.Pretendo voltar ao trabalho logo,que
será novamente em campinas Agradeço

Vida é morar em Campinas a mais de dois anos.
Outros

Se o senhor(a) mora em Campinas, pode
comparecer para se recadastrar, se não reside,
não vai ser possível.

14/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Simone Astolfi, ainda não temos a data do
próximo sorteio. Em relação ao seu cadastro, a
senhora deverá comparecer dia 28/07/2015 ás
14/05/2015

simone astolfi de morais

Gostaria de saber quando tem sorteio via e-mail e

Programa Minha

se meu nome consta na lista de enteressados?

Casa Minha Vida

14:00 hs para atualizar seu cadastro
(RECADASTRAMENTO). Para maiores

14/05/2015

informações compareça pessoalmente até a
Cohab Campinas de segunda à sexta-feira, das
*:00 as 16:00 horas, ou ligue para o fone: 31199522.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

14/05/2015

tereza do carmo segantim
da silva

solicito que me integrem junto ao programas pois
sou divorciada e pago aluguel, vivo do trabalho de
manicure, juntamente com meus filhos

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/05/2015

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, Por favor, já tem escritura?, para os
apartamentos do Condomínio Carmem Miranda Rua Olezio Arruda de Camargo, nº 334, Dic V. O
15/05/2015

Anônimo

motivo da solicitação, é porque sou proprietária,
meu apto. graças a Deus, já está quitado, mas,

Os imóveis localizados no Dic V ainda não estão
Outros

com escritura disponíveis. Aguarde comunicação

15/05/2015

da Cohab Campinas quando houver a liberação.

ainda não tinha escritura, não sei se já está
tendo, porque no Dic VI, não tinha, já tem. No
aguardo, muito obrigada, Neide
Bom dia .. ontem fiz o recadstramento do
programa Minha Casa Minha vida,recebi um
15/05/2015

Anônimo

papel dizendo a data de retirada do cartão,após
retira-lo,terá sorteio se não haverá sorteio como
vai ser. Estou na dúvida.

Programa Minha

O cartão é o seu comprovante de inscrição. Ainda

Casa Minha Vida

não temos data prevista para o próximo sorteio.

15/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Oi bom dia gostaria de saber o seguinte eu fiz o
15/05/2015

Anônimo

recadastramento e vou busca o cartão em

Programa Minha

Sim, quando houver o sorteiom este é o

agosto.. Queria saber se esse cartão é o número

Casa Minha Vida

comprovante de inscrição.

já para sorteio. Obg
Olá gostaria de saber se essas pessoas que
15/05/2015

Anônimo

Sim, todos que fizeram o recadastramento e

fizeram o recadastramento se há vai participar

Programa Minha

estão com seu cadastro atualizado, participarão

dos sorteios.. Disseram que irá ter um sorteio no

Casa Minha Vida

do próximo sorteio. Ainda não temos data

final do ano em dezembro... Obg
Oi gostaria de saber pra que esse cartão que a
15/05/2015

Anônimo

cohab vai dar já é pra sorteios pra quando tem
um final do ano já

15/05/2015

15/05/2015

definida.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Não, este cadastro é apenas um comprovante de
inscrição ou atualização de seu cadastro. Ainda

15/05/2015

não temos data definida para o próximo sorteio.

bom dia! gostaria de saber se a renda maxima
para financiamento de 1.600 é per capita ou a
renda total da familia? meu salario e do meu
15/05/2015

PATRICIA ALMEIDA

marido juntos da mais que esse valor , entao

Programa Minha

RIBEIRO LUCIO

gostaria de saber se nao for possivel financiar

Casa Minha Vida

uma casa pela cohab se ha algum outro

A renda é familiar, no valor de R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais) para o Programa Minha

15/05/2015

Casa Minha Vida.

programa de financiamento de imoveis ?
obrigada!
Ainda não temos data prevista para o próximo

Oi gostaria de saber se realmente irá ter um
15/05/2015

Anônimo

sorteio para dezembro que uma colega fez o

Programa Minha

recadastramento e a pessoa da cohab disse pra

Casa Minha Vida

ela q irá ter um em dezembro obg

Anônimo

Campinas as notícias em relação aos

15/05/2015

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

Boa Tarde! Fiz o meu recadastramento e terei
15/05/2015

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

Pediram para o senhor(a) retornar para buscar o

que voltar em agosto, gostaria de saber pra que

Programa Minha

cartão de inscrição, que é o seu comprovante de

terei que voltar. No caso vou participar do

Casa Minha Vida

inscrição. Todos que atualizaram o cadastro irão

proximo sorteio que tiver?

participar do próximo sorteio.

Boa tarde ainda não recebi boleto por favor enviar

número do contrato e endereço, ou ligar para a

15/05/2015

Favor identificar-se, com nome do adquirente,
15/05/2015

Anônimo

por email leiacbb@ig.com

Outros

Coordenadoria de Cobrança, nos fones: 31199577 / 3119-9580.

15/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente à sede da
15/05/2015 aparecido monteiro desouza

informaçao do imovel

Termo de Quitação

Cohab Campinas para maiores informações. As
informações são fornecidas ao adquirente ou seu

15/05/2015

responsável legal.
Sra. Regina, a data para comparecimento para
realizar o RECADASTRAMENTO é 15/07/2015 às
15:00 hs, na sede da Cohab Campinas. Favor

BOA TARDE, RENOVEI MEU CADASTRO ANO

comparecer pessoalmente até á COHAB

PASSADO E ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBI
15/05/2015

SIMONE REGINA DO

AVISO DE COMPARECIMENTO PARA

BONFIM

INTERESSE DO SORTEIO. GOSTARIA DE

Campinas para retirar a relação de documentos
Outros

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

15/05/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

SABER POSSO COMPARECER ATÉ O LOCAL

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

SEM TER RECEBIDO O AVISO?? AGUARDO

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

Existe uma cessão de direitos no nome do titular
acima, porém ele já vendeu há anos atrás, o

Precisamos analisar a documentação

comprador faleceu e não possui documento de
15/05/2015

marcio maito

compra, mas o titular está disposto a regularizar.

pessoalmente. Deverá procurar a
Outros

Cohab/Campinas com a documentação para

Poderá ser feita uma cessão particular ou uma

análise. Nosso horário de atendimento é de

transferencia na cohab p/ os herdeiros? Já existe

segunda a sexta, das 8:00 as 16:00hs.

18/05/2015

partilha do bem p/ os herdeiros.
Consulte a lista com as datas para fazer o seu
16/05/2015 Christian Rogério de Oliveira

Gostaria de saber como anda meu cadastro

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

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

18/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

16/05/2015

Marcele Aparecida Barissa
Tagiolatto

Quero saber como posso participar do programa
minha casa minha vida ganhando acima de
1600...

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

18/05/2015

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.
Sra. Cleide a senhora não foi sorteada, a lista que

VERIFICANDO NO SITE FUI SORTEADA EM
16/05/2015

CLEIDE REGINA ALVES
NOVELLO MOTA

JANEIRO DE 2015 E NÃO RECEBI NENHUM
COMUNICADO, GOSTARIA DE SABER SE
POSSO IR ATÉ A COHAB PARA ATUALIZAR

seu nome constava é de todos que participaram
Programa Minha

do sorteio de 23/02/2015. Consulte a lista com as

Casa Minha Vida

datas para fazer o seu RECADASTRAMENTO no

18/05/2015

site da Cohab Campinas www.cohabcp.com.br

MEUS DADOS ?

(ícone do lado direto) - RECADASTRAMENTO
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:

17/05/2015

Anônimo

Oi como posso me inscrever para apartamentos

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

da cohab ?

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.

18/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
17/05/2015

Larissa Miranda Gimenez de

Desejo me inscrever no programa minha casa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Almeida

minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

18/05/2015

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, por favor me ajudem, pois recebi a carta
17/05/2015

Danilo Albuquerque de

depois do dia que deveria comparecer, para

Programa Minha

Compareça para reagendar uma nova data ou

carvalho

recadastramento CIM. Urgentemente estou indo

Casa Minha Vida

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

18/05/2015

comparecer agora dia 18.05 as 8:00hrs.
GOSTARIA DE SABER SE CASO UM PESSOA

18/05/2015

Anônimo

TIVER UMA EMPRESA ABERTA, UM CNPJ

Não impedirá, desde que a renda comprovada

COM SOCIEDADE IMPLICA EM FAZER

para o Programa Minha Casa Minha Vida seja de

INSCRIÇÃO EM ALGUM PROGRAMA

Outros

até 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e residir

18/05/2015

em Campinas a pelo menos dois anos.

HABITACIONAL, MESMO SE A EMPRESA
NUNCA TIVER SIDO MOVIMENTADA.

Ainda não foi sorteda no ultimo sorteio ocorrido
18/05/2015

LILIANE CRISTINA DO

Bom dia como faço para saber se o meu nome já

Programa Minha

em 23/02/2015. Mantenha seu cadastro

AMARAL

foi sorteado no programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

atualizado para poder participar dos próximos

18/05/2015

sorteios.
18/05/2015

Anônimo

Bom dia,

Minuta de Escritura

Como faço pra quitar meu terreno e passar pro
Anônimo

trocado por outro terreno E hj ela tem dívidas na
casa ipva quitar terreno o q devo fazer até soube
q estava indo a leilão.

18/05/2015

Favor nos enviar o nome do adquirente, nome do

nome Pq em 2002 a residência onde morava foi
18/05/2015

Envie sua solicitação.

Termo de Quitação

contrato e endereço para podermos lhe informar.
Em relação ao IPTU procure a Prefeitura
Municipal de Campinas.

18/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

estou esperando por uma casa pra mim morar

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

procuro por casa ou apartamento há algum tempo
weverton lima ramos

programa minha casa minha vida atraves de
parentes e amigos, nao importa quanto tempo eu

RESPOSTA

Campinas para retirar a relação de documentos

noivar .. nao tenho renda mensal muito alta,

18/05/2015

DATA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

nos proximos meses , pois estou pretendendo me

,mais ate agora nao consigui.. fiquei sabendo do

RESPOSTA

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

18/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

possa esperar... mais se eu consiguir um imovel

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

no programa minha casa minha vida , ficarei

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

muito grato, vou fazer 24 anos no final do ano, e é

COHAB Campinas e é GRATUITO.

isso.

Ainda não temos data prevista para o próximo
18/05/2015

LILIANE S BRITO

QUANDO SERÁ O PROXIMO SORTEIO PARA
CAMPINAS-SP?

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

18/05/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

18/05/2015

Cássia Batista Damaceno
Sanches

Olá Eu me chamo Cássia e gostaria de fazer
minha inscrição para o programa minha casa
minha vida. Obrigada

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.

18/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

__________PEDIDO COM PRIORIDADE- VIUVA
DE 79 ANOS DE IDADE.___________ Boa tarde:
solicito com urgência, cópia do contrato de
Compra e Venda do imóvel sito à Rua Afonso
Celso Rodrigues Cruz, 565- Conj. Habitacional
18/05/2015

MARIA AUGUSTA
CASARES DA FONSECA

Joaquim Rodrigues Alves I - na cidade de
Tietê/SP. Descrição do imóvel- casa residencial

Sra. Maria Augusta, favor ligar para a atendente
Cópia de contrato

do tipo 1/30 com 30,05 m2 de área construida

Carla, no fone: 3119-9576, das 8:00 as 16;00

18/05/2015

horas. s

edificada no LOTE nº 14 da quadra "S"- Área total
do terreno 226,00 m2- Matrícula do Cartorio de
Reg. de Imóveis de Tietê- 3.962 em nome da
Cohab-Campinas Este pedido é para fins de
inventário do Sr. Jose Alves da Fonseca.
BOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO
ANDAM OS PROCESSOS REFERENTES A
MINUTA DE ESCRITURA DOS CONDOMÍNIOS
O DIV IV ja possue esvritura. Após o término os

JÁ QUITADOS COM A COHAB RUA ANÁLIA
18/05/2015

Anônimo

FRANCO 435 BLOCO C AP 42 BAIRRO DIC IV

Minuta de Escritura

pagamentos de seu contrato, compareça para

19/05/2015

solicitar a Minuta de Escritura.

COND GRACILIAMO RAMOS - CONJUNTO
HABITACIONAL LECH WALESSA CAMPINASSP PROPRIETARIO: CARLOS ROBERTO
FAGUNDES
Boa tarde, gostaria de saber se por ser
funcionário da prefeitura municipal de campinas a
18/05/2015

Anônimo

16 anos posso fazer o recadastramento. Pois,
quando fiz a inscrição em 2009, eu não era
morador de campinas, porém funcionário
municipal e então eu pude fazer a inscrição. grata

Se a senhora ja erside em Campinas a mais de
Outros

dois anos, com renda familiar de até R$ 1.600,00
pode sim atualizar seu cadastro.

19/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia dia 22 de junho tenho que estar
recadrastando,meu cadastro,porém fui assaltada
19/05/2015

Anônimo

e levaram todos os meus documentos ja fiz tudo

Programa Minha

porem a certidão de nascimento não tinha sentido

Casa Minha Vida

falta ,posso estar indo sem a certidão de

A certidão de nascimento é necess´rio, sem ela
não se consegue fazer o cadastro. Solicite uma

19/05/2015

nova via da sua certidão.

nascimento ? desde ja agradeço.
Boa tarde! Gostaria de saber como eu faco para
19/05/2015

vanessa dias de andrade

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

saber como eu posso dazer pra atualizar os meus

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

dados cadastrais. precisoatualio arualizar o meu

Casa Minha Vida

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

endereco. att vanessa

19/05/2015

direto) - RECADASTRAMENTO
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:

19/05/2015

Anônimo

como faço para fazer o cadastro?qualquer

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

pessoa pode fazer?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

19/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
19/05/2015

Anônimo

Boa tarde.. quais são os documentos necessários

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

para se cadastrar no minha 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.

19/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de solicitar a minuta para registrar o

19/05/2015

VICENTE MANUEL
NEPUMUCENO NETO

imóvel em nome dos herdeiros do Sr. JOSÉ

Caro Sr. Vicente, não localizamos este contrato

LOUSANO, conforme contrato de compra e

pelo numero e nome enviado em sua solicitação.

venda firmado com o titular do imóvel em

Minuta de Escritura

Favor nos enviar o endereço do imóvel e

01/07/1973. Ressalta que não existe nenhuma

novamente o neome do adquirente para

dívida pendente, conforme termo de quitação.

localizarmos.

19/05/2015

Pela atenção obrigado.
Boa sorte senhores, Tenho uma dúvida que por
telefone o atendente nao soube me responder.
Para realizar a inscrição do sorteio de casas é
necessário o comprovante de endereço de dois
anos em meu nome. Morro com meus pais, e nao
19/05/2015 Alinne Leandra Dos Santos possuo conta em meu nome, único comprovantw
que tenho é carta de banco q possui data e

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Alinne, é necessário qualquer
correspondência recebida em sua residência em

19/05/2015

seu nome.

endereço e contrato de trabalho. Gostaria de
saber com esses comprovante eu poderia estar
realizando minha inscrição ? Espero que possam
me ajudar . Att alinne
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Boa Tarde, gostaria de realizar meu cadastro no
programa minha casa minha vida, e saber como
19/05/2015

Dayane Cristina da Cruz

funciona para obter o beneficio da casa própria.
Fico no Aguardo! Atenciosamente Dayane
Cristina

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.

19/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

SOLICITAÇÃO

A sua documentação foi encaminhada para a

fui lá fazer a montagem de pasta no dia

Caixa Econômica Federal e está sendo analisada.

beira do córrego no jd do lago cont gostaria de
informações quais os próximos passos e se deu

Programa Minha
Casa Minha Vida

conseguindo falar pelo telefone, Obrigado.

Habitação, no fone: 3119-9622.

15/06/2015 ás 15:00 horas. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para

cachorro rasgou tudo a carta nao deu pra ver
muita coisa deu para ver que era uma

Programa Minha

convocação para eu estar comparecendo na

Casa Minha Vida

cohab mas nao deu para ver a data e nem o

lucas mariano

Gostaria de saber quando e onde são os leiloes
das casas/apartamentos da cohab ?

20/05/2015

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA.

em qual posição esta o meu nome

20/05/2015

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

minha vez e se passou oque eu faço.... para ver

ola bom dia gostaria de informa

retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

Verificar no lado direito (ícone verde)

horaraio...como faço para ver se ja passou a

solicito informacoes

20/05/2015

Sra. Priscila, a senhora deverá comparecer no dia

mas porem o carteiro deixou no portao e o meu

20/05/2015

RESPOSTA

contato assim que tiver uma resposta da Caixa.
Havendo dúvidas ligue para a Secretaria de

eu recebi uma carta da cohab no mes passado

prisciladesouzamelo

DATA

Favor aguardarm pois a Assistente Social Sueli,
da Secretaria Municipal de Habitação, entrará em

certo p mim conseguir o ap pois não to

ola eu estou na fila da Cohab faz 6 anos e entao

20/05/2015

RESPOSTA

Boa tarde,a sehab marcou minha casa e depois
25/04/2015,faço parte do pac taubaté,moro na
19/05/2015

TIPO DE

Programa Minha
Casa Minha Vida
Outros

Favor enviar sua solicitação.
Não existe leilão da Cohab. Apenas a inscrição
no Programa Minha Casa Minha Vida.

20/05/2015

20/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu sou filho único de Maria Vitória Nogueira
Cicala e pretendo saber, como foi possível a filha
do meu padrasto falecido em Abril do ano
passado, entrar na justiça para tentar se apropriar

20/05/2015

Jorge Airton Cicala

Sr. Jorge, favor comparecer pessoalmente à

do imóvel de minha mãe. Numa pesquisa casual

Cohab Campinas para se informar melhor á

pelo Google, encontrei uma listagem da COHAB

respeito desta situação. Não temos o nome do

de autorização de venda e compra de imóvel

Outros

adquirente, o número do contrato e o endereço do

onde aparece o nome de minha mãe sob o

imóvel,por isso não podemos lhe informar nada

número 750479 e mediante a isso, se seria

via email.

20/05/2015

possível a filha do meu padrasto ter adquirido a
escritura indevidamente. Sem mais de momento,
aguardo, por favor, um breve retorno. Jorge
Os comprovantes são, quaquer correspondência
20/05/2015

Anônimo

Preciso saber os comprovantes de endereço

Programa Minha

recebida em seu noem e em seu endereço, uma

válido para o recadastramento?

Casa Minha Vida

no ano de 2013 (antes de maio de 2013) e outra

20/05/2015

atual (maio de 2015).
Esta lista se refere a todos que teêm seu
Boa tarde o que quer dizer Lista de candidatos
20/05/2015

Anônimo

aptos a participarem do programa minha casa

cadastro atuakuzado na Cohab Xampinas e que
Outros

minha vida.

irão participar do sorteio. O ultimo sorteio foi em

20/05/2015

23/02/2015. esta lista se refere a este sorteio,
ocorrido nesta data.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

BOA TARDE! GOSTARIA DE SABER COMO
20/05/2015

samantha munhoz

FAÇO PARA ME INSCREVER PARA MINHA
CASA MINHA VIDA NO AGUARDO ATT

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.

21/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/05/2015

Luana Pires Moreira

Estou em busca da minha casa própria e gostaria

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

de maiores informações para que esse meu

ou entrar no site da COHAB Campinas:

sonho se tornasse realidade; Sou solteira e não

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

tenho filhos, por isso gostaria de saber qual o

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

melhor programa para eu participar.... Agradeço a

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

atenção de vocês; Att. Luana P Moreira

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

21/05/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Em relação às corrsepondências não é possível

ola, gostaria de tirar duas duvidas, eu não possuo

efetuar o cadastro sem um de 2013 (antes de

correspondência antiga, apenas uma atual e um
20/05/2015

Raphael Limonge Alves

contrato da antiga empresa que trabalhei com a

Outros

data antiga, e eu não possuo holerite, trabalho

maio de 2013) e outra atual. Em relação ao
holerite, traga a carteira de trabaçho. Havendo

21/05/2015

dúvidas, ligue para o done: 3119-9522 -

como autônomo, o que posso fazer?

RECADASTRAMENTO.
Os dos principais pré-requisitos é ter renda
familiar de até 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais)e residir em Campinas a mais de dois anos.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Quero saber se tenho condicoes de fazer um
20/05/2015

johnny Aparecido Batista

cadastro para adiquirir um imovel atraves da
cohab campinas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

(segunda à 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 sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

21/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
21/05/2015

mariana de castro paulo

Bom dia gostaria de sabe quando posso faze

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

inscriçao para mina casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

21/05/2015

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 !! Ontem realizei o meu cadastro ai na
cohab,meus telefones para contatos foram
21/05/2015

Gislaine de Albuquerque
Sales

alterados, tanto o numero fixo movel e celular, fui
assaltada, gostaria de estar incluindo no meu

Outros

cadastro novos numeros para contatos: Fixo: 19-

Favor comparecer pessoalmente no setor de
RECADASTRAMENTO e explicar o que houve.

21/05/2015

33883685 ou 19 41417459 Celular: 19
983632296 Grata, Gislaine Sales
Nesta data através de entendimentos telefônico
mantidos pelo funcionário desta Cohab

O Sr. Benedito, titular do contrato 59.211, faleceu

Campinas, Coordenadoria de Liquidações e

em 2 de agosto de 2005, tendo o imóvel objeto

Fundos/CLFU - Felipe Ferreira de

deste contrato, partilhado entre a viúva e os três

Souza,esclarecemos que conforme determinação

filhos do falecido. Ocorre que quando da

da Diretoria desta Companhia e de acordo com a

averbação do Formal de Partilha, descobriu-se

Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011, as

que o imóvel em questão, ainda não fora

informações financeiras decorrentes de

averbado, tampouco a viúva tinha em sua posse
21/05/2015

Renato Del Rio do Prado

a Escritura de venda do imóvel, que foi quitado
em 14/09/1984, conforme o Termo de quitação
em posse da viúva. Gostaria de que, por
gentileza, a Cohab fornecesse a escritura para a
averbação do imóvel, ou ao menos fornecesse
instruções para como isso possa ser feito. Grato
Renato Del Rio do Prado (PP pela viúva
Bernadete Bellon Carneiro).

Minuta de Escritura

contratações somente podem ser fornecidas ao
adquirente da unidade habitacional e/ou a seu
representante legal, através de Procuração
específica para esse fim. No entanto, visando
atender o solicitado reservamos o horário para
atendimento do representante legal do contrato
em refrência, comparecendo nesta Cohab
Campinas/CLFU, no dia 10/06/2015 as 11h, falar
com Felipe, portando RG, CPF e inventário do
falecido.

25/05/2015

DATA

NOME

21/05/2015 Nilzete de Lourdes estevam

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Quero sabe se existe cadastro com meu nome na

Programa Minha

coab? ?

Casa Minha Vida

venho por meio desse e mail solicitar uma copia
21/05/2015

yara da silva santos

do contrato em meu nome= yara da silva santos.
pois por motivo de mudança perdi o que estava

RESPOSTA
Não há cadastro com este nome e CPF.

DATA
RESPOSTA
21/05/2015

Sra. Yara, o residencial Sirius, é de
Cópia de contrato

em minhas mãos. att: yara da silva satos

responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Compareça até a Caixa, localizada na Av.

21/05/2015

Francisco Glicério, setor de Habitação.
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:

As inscrições para o programa em Campinas, ano
21/05/2015

Leandro Vitti

2015, já estão abertas? Se sim, como fazer? Se
não, quando serão abertas? Obrigado!

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.

21/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Fopi enviada uma correspondencia para o imóvel
com a lista de documentos de como proceder
para solicitar a minuta de escritura em 19/03/15.
Caso não tenha recebido, encaminho novamente
abaixo: DESTINATÁRIO: BENEDITO
APARECIDO VAZ Nº. CONTRATO: 340138
Prezado(a) Senhor(a) A partir desta data V.S,
assim que desejar poderá solicitar a MINUTA de
Escritura de Compra e Venda na sede da
COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº 10 –

Informo que o imóvel está localizado na Rua Dr.

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

Manoel Rios Muraro, 220. V. Orozimbo Maia,
21/05/2015

VICENTE MANUEL

Campinas/SP. Código Cartográfico

NEPUMUCENO NETO

3442.13.58.0010.01001 Informa ainda que já
solicitei o termo de quitação sendo que não existe
nenhum débito referente a este imóvel

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

convocação, e a CÓPIA dos seguintes

22/05/2015

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

Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍNIO

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

21/05/2015

Izabela figueiredo

moro com meu namorado na casa da mãe , irmã

Campinas para retirar a relação de documentos

e sobrinho dele ! A casa é cedida pela cohab

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

mais eu quero ter a minha casa com ele mas no

ou entrar no site da COHAB Campinas:

momento não podemos comprar ou alugar uma

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

pois só eu trabalho registrada , ele faz bicos de

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

vez em quando .. O que precisamos fazer para

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

nós inscrever no programa ? Quais os

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

documentos necessários?

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

21/05/2015

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:
22/05/2015

rosemeire aparecida
rodrigues

Como faço para me inscrever?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/05/2015

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 há previsão de sorteio ainda
este ano,estou esperando para fazer o
recadastramento,mas já fazem 7 anos que
22/05/2015

Daniela Muller de Oliveira

espero pela casa,pago aluguel,sou mae solteira,e
tem gente que precisa menos do que eu e já
conseguiu,ou se é possível conseguir pegar
esses apartamentos que foram sorteados,mas
não quiseram,desde já grata pela atenção

Ainda não temos data definida para o próximo
Outros

sorteio. Mantenha seu cadastro atualizado para
poder participar dos próximos sorteios.

22/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber para qual fins está sendo o
recadastramento pois atualização de cadastro é
realizado qualquer dia e horário dentro do
atendimento da Cohab. Já houve um sorteio na

O recadastramento serve para os inscritos

qual não recebi nenhuma carta e nem informação

atualizarem seu cadastro. Em relação ao sorteio

no mesmo e a informação que tenho ao ligar na
22/05/2015

Anônimo

Cohab que todos participaram deste sorteio. gos
Faria de um esclarecimento pois acredito que

Programa Minha
Casa Minha Vida

ocorrido em 23/02/2015, a lista de todos que
participaram deste sorteio, está aqui no site da

22/05/2015

Cohab e a lista dos que foram sorteados tambem.

devido a este recadastramento foi prejudicada po

Ainda não temos data definida para o próximo

os o sorteio foi em fevereiro e minha "atualizacao"

sorteio.

é em Junho. Porém não houve nenhuma
mudança em meu cadastro. Por qual motivo não
participei
Bom dia. Estive na Cohab ontem, com todos os
meus documentos, para fazer a inscrição no
Programa Minha Casa Minha Vida. Peguei a
senha e aguardei nos bancos, uma pessoa que
não me informou o nome me perguntou se eu
tinha um comprovante de endereço NO MEU

Sra. Grayciele, o critério para comprovar dois

NOME DE 2013E UM DE 05/2015, eu disse que
não e ele me virou as costas. Eu levei um
22/05/2015

Glayciele da SilvaMoreira

comprovante de endereço fornecido pelo posto
conforme fui informada por este atendimento. Eu
tenho 18 anos, em 2013 eu tinha 16 anos! Eu
sempre morei com meus pais e as contas são no
nome deles, e nunca tive problemas com isso. Eu
consigo arrumar um comprovante no meu nome
deste mês, mas em 2013 eu era menor de idade,
não tenho. Como faço?? Eu sou mãe solteira
preciso muito fazer esta inscrição. Obrigado.

anos de moradia é este, através de
Programa Minha

correspondência recebida em seu nome e no seu

Casa Minha Vida

endereço em 2013 e outra atual de 2015. Sem
estes comprovantes não é possível efetuar a
inscrição.

22/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
22/05/2015

gilvania borges annibal

Gostaria de saber como que faço para me

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cadastrar na Cohb?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/05/2015

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.
Meu pai comprou a casa onde minha mãe mora
hoje, pois papai é falecido há quase 3 anos, no
ano de 1977. Foi financiado pela COHAB em 25
anos para pagarmos e foi feito mês a mês este
pagamento.Em 2012 meu pai foi até a COHAB
uma vez que já havia terminado de pagar os 25
anos para pedir a ESCRITURA NO NOME
DELE.Em meados de 2012 chegou uma carta da
COHAB no nome do pai para ele comparecer
mas esta carta foi extraviada e em fevereiro deste
ano eu fui a COHAB pois após o falecimento de
22/05/2015 VANIA DE SOUZA VIEIRA

papai foi preciso fazer o inventario da casa
passando do nome do papai para o nome de

Minuta de Escritura

Estamos enviando ao endereço do imóvel os
esclarecimentos solicitados.

26/05/2015

mamãe. Todo o processo de inventario foi feito e
a advogada ao fim e após analise e conclusão do
processo pediu que levássemos o documento
para o Cartório de Registro Imóveis para ficar
registrado o nome de mamãe na casa.Levei ao
cartório de registro na Avenida Brasil e a pessoa
que atendeu pediu para levar o documento na
COHAB por ser uma residência antiga
provavelmente a escritura de papai já estaria
pronta era só retirar.Fui na COHAB para retirar

este documento e levar o documento de inventario e o funcionário que atendeu disse que precisaria retornar num outro dia p

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
22/05/2015

AMANDA SILVA BARBOSA

COMO FACO A INSCRICAO MINHA CASA

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

DE CARVALHO

MINHA VIDA...

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

22/05/2015

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.
Quero marcar uma data para recadastramento,
22/05/2015 Tatiane andrade dos santos

estou tentando ligar e não estão atendendo, e

Programa Minha

Favor ligar para se informar através do fone: 3119-

não tenho como faltar do serviço pois trabalho só

Casa Minha Vida

9522.

25/05/2015

eu e estou em experiencia. Como proceder?
Apenas pessoalmente. Consulte a lista com as

Boa noite Gostaria de saber se posso realizar
minha atualização de cadastro on line ..ou se
22/05/2015

celso aires da conceição

pessoalmente....O que preciso levar...no caso,
minha esposa pode ir atualizar? Agradecido.

datas para fazer o seu RECADASTRAMENTO no
Programa Minha

site da Cohab Campinas, ou ligue para o fone:

Casa Minha Vida

3119-9522 para se informar.

25/05/2015

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

Celso Aires da Conceição

RECADASTRAMENTO.
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:

23/05/2015

luanda cristina chagas alves

Gostaria De Saber se eu ja consegui algo alem

ferreira

da inscriçao com vcs

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.

25/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atualmente a SEHAB - Secretaria municipal de
habitação é a responsável pelo atendimento
social ao empreendimento. Portanto, a entidade a
Como eu faço uma denuncia .aqui no residencial
Takanos 2 tem uma mulher com o marido que

orientações sobre as obrigações dos

não paga condomínio,os 2 ficao fazendo ameaça

condôminos, tanto quanto os atendimentos

de morte.queria matar a sindica tanto o marido
23/05/2015

Anônimo

qual compete, no momento, os atendimentos e as

EA mulher dele ficao roubando.fora o filho dela
que morreu que foi roubar um carro.aqui e super

Programa Minha
Casa Minha Vida

sociais, é a SEHAB. Porém, devido à urgência
que se coloca na questão de "ameaças"

25/05/2015

(violência), lembramos que denúncias nesse

tranquilo quero saber oque agente tem que fazer

contexto faz-se junto aos orgãos de "segurança".

pra essa mulher sair daqui vai sair morte tá feio

O Recurso telefone 156, em nosso município,

as. Coisa só essa família que da problema

dispôe de um guia de atendimento ao cidadão.
Ver www.campinas.sp.gov.br; no item
SEGURANÇA - "Próprios municipais"; onde
poderá, também, formalizar queixas.

Informo que meu pai José Leme da Fonseca é

24/05/2015

falecido, demos entrada no inventário judicial -

Já foi retirada a via do Termo de Quitação em

Processo n.0003229-93.2014.8.26.0125, que

25/11/2003 pelo filho Carlos Alberto Leme da

tramita na 2a.Vara Cível de Capivari/SP, no qual

Fonseca. Caso necessite da 2ª via ou seja, cópia

ODAIR JOSÉ LEME

fui nomeado inventariante. No processo o juiz

do Termo autenticada, deverá solicitar através do

FONSECA

deferiu os benefícios da justiça Gratuita, por falta

Termo de Quitação

pagamento de taxa no valor de R$ 24,00 na sede

de condição financeira.O juiz determinou que

da Cia. Já entramos em contato telefônico com a

apresentasse o termo de quitação, no prazo de 5

Renata, que ficou de verificar a melhor solução e

dias. Preciso que o termo seja enviado por email

entrar em contato pelo telefone (19) 3119-9559.

ou correio.

26/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
24/05/2015

Camila Ramos Felizardo

Solicito o cadastramento no Programa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/05/2015

Aline Fernanda de Oliveira

Quero participar minha casa minha vida!

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

gostaria de participar do programa minha casa
minha vida, pago aluguel sou divorciado e tenho
25/05/2015

Ismail Amorim

uma renda de R$ 1367,00 reais e trabalho com
auxiliar de topografia por favor ajuda- me com
este beneficio.

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.

25/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Desejo me inscrever no projeto.Nescecito urgente
25/05/2015

Cristiana Sales Dourado

moradia.Moro de aluguel há 10 anos em
campinas.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/05/2015

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, gostaria de saber se posso ser incluído
25/05/2015

Anônimo

no programa Cohab Campinas morando em São

Outros

Paulo Capital ?

Não. Apenas moradores da cidade de Campinas
e com residência comprovada a mais de 2 anos.

25/05/2015

Há 6 anos atrás aproximadamente fiz uma

25/05/2015

Carlos Roberto de Paiva

solicitação de imóvel e foi indicado um

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

Apartamento no Ouro Verde e em seguida

Campinas para retirar a relação de documentos

solicitei uma unidade em outra localidade em que

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

fui atendido, mas devido a imprevisto na época

ou entrar no site da COHAB Campinas:

não fiquei com o imóvel, mas hoje tenho
interesse, mas de preferência casa térrea, se for

Outros

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

possível. Gostaria de saber se o meu cadastro

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ainda está válido ou se preciso fazer outro. Fico

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

no aguardo de suas respostas. Ficam aqui

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

antecipadamente os meus agradecimentos.

COHAB Campinas e é GRATUITO.

Atenciosamente Carlos Roberto de Paiva

25/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 15/06/15, horário das
08h às 15h, Departamento
25/05/2015

aparecido batista de lima

Solicito a Minuta de Escritura de Compra e Venda
do meu imóvel acima identificado.

Minuta de Escritura

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

29/05/2015

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.
Solicito que me informe quantas parcelas faltão a
serem pagas do contrato 4011860163, na minha

Informamos que o contrato de Mutuo de número

previsão está próximo de terminar quero saber a

40118600163 teve seu inicio de pagamentos em

data da ultima prestação conforme os dados
25/05/2015

Waldecir José da Silva

acima o contrato foi assinado em nome de
Waldecir José da Silva, CPF 181.462.011-72, RG

04/2011. O prazo assinado foi de 82 meses, com
Outros

termino previsto para 01/2018 conforme

26/05/2015

informado na data de ontem. Informamos tambem

15.847.929-4, caso possa mim mandar por email

que esses dados constam de seu contrato

eu agradeço silvawjs@yahoo.com.br. Um contato

assinado em 03/2005.

feito há alguns anos atras me disseram que o
final seria em 2016, Obrigado Waldecir
Como faz quando a pessoa que se beneficiou do
imovel não esta nele?, são outras pessoas que
25/05/2015

Anônimo

estão ocupando o lugar e os donos nunca
apareceram no imóvel. Seria o condomínio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os imóveis entregues pelo Programa Minha Casa
Minha Vida são de responsabilidade da Caixa

26/05/2015

Econ}omica Federal.

Azaleia
25/05/2015

25/05/2015

Anônimo

Anônimo

Tem algum programa para compra de casa para

Programa Minha

pessoas com a renda de 2500,00 familia?

Casa Minha Vida

quais documentos necessários para fazer
transferencia

Favor comparecer até á Cohab Campinas e fazer
o cadastro de intenção para imóveis com renda

26/05/2015

familiar maior que R$ 1.600,00.
Para a transferência de imóvel é necessário
informar o número do contrato, nome do

Outros

adquirente e endereço do imóvel. Para o
atendimento nesta Cohab/Campinas, agendar
através do telefone 3119-9556 com Leila.

26/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
26/05/2015

Magdiel Ribeiro Padilha

Bom dia estou solicitando moradia.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

26/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/05/2015

Alisson Costa Barbosa

Olá gostaria, de efetuar o cadastro no programa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

26/05/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de saber como eu poderia estar fazendo
26/05/2015

Gabriel Barbosa

a cadastro da minha casa minha vida e
informações de como funciona?

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.

27/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Noite estas pessoas que receberam os aptos

Anônimo

porque tem pessoas que foram sorteadas e
realmente tem casa propria . E quando realmente

DATA
RESPOSTA

Ao ser sorteada a pessoa encaminha toda a

realmente voceis verifica as documentacao
26/05/2015

RESPOSTA

documentação para a Caixa Econômica Federal e
Outros

é pesquisado em todo Brasil para saber se ja

27/05/2015

possui algum imóvel. Esta responsabilidae é da

pessoas da baixa renda precisa nao e sorteada

Caixa Econômicva Federal.

Por favor verifiquem corretamente

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
26/05/2015

Anônimo

quando sera construido mais moradias em 2015

Outros

Campinas as notícias em relação aos

27/05/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
gostaria de saber se nesse ano de 2015 avera
Ainda não temos data prevista para o próximo

sorteio das casas. gostaria de saber se pra
27/05/2015

fabiana de oliveira souza

participar do sorteio as pessoas nao pode ter

Programa Minha

sorteio. Não pode ter restrição no Banco do Brasil

resticao no nome delas,me responda por

Casa Minha Vida

e na Caixa Econômica Federal. Mantenha seu

27/05/2015

cadastro atualizado.

favor,deis de ja muito obrigado e um bom dia a
todos.
Olá gostaria de saber como me inscrevo no
27/05/2015

caique almeida

programa e como consigo.o imóvel pois pago
aluguel e Ta complicado

Apenas podem se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida em Campinas, os moradores

Casa Minha Vida

desta cidade. Procure a inscrição na cidade de

27/05/2015

Valinhos.
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:

27/05/2015

Anônimo

bom dia , gostaria de saber como faco pra me

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

inscrver ?

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.

27/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de me cadastrar no programa minha
27/05/2015 Gilmar Arcanjo dos Santos

casa minha vida. Que dia que abrem as
inscrições?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/05/2015

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.
Ainda não temos data prevista para o próximo

Ola gostaria de saber quando havera o proximo
27/05/2015

Anônimo

sorteio para 2016 sendo que neste ano de 2015
ja teve o sorteio vcs tem datas ja especificadas

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

27/05/2015

Empreendimentos que serão sorteados.

ou naô desde ja muito obrigada.

www.cohabcp.com.br
Sim autônomo pode fazer inscrição. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

27/05/2015

Diego ferreira da silva

Sou autônomo posso me inscrever? Como me

Programa Minha

escrever.

Casa Minha Vida

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

27/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde meu nome é Andreia gostaria de saber
27/05/2015

Andreia Silva dos santos

ou entrar no site da COHAB Campinas:

onde posso me inscrever para conseguir a minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

casa, se tem algum numero para tirar duvidas.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Obrigada

27/05/2015

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

27/05/2015

Anônimo

Quero me cadastrar pelo site

Programa Minha
Casa Minha Vida

ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

27/05/2015

(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.
A data que o senhor deveria ter comparecido era
29/04/2015. Compareça para agendar uma nova
data. Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

27/05/2015

Erick Sousa da Cruz

gostaria de saber o dia que devo comparecer na

Programa Minha

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

cohab?

Casa Minha Vida

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

28/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

gostaria de saber a onde vai ser a próxima etapa
27/05/2015

paulo rodrigo evagelista de
souza

dos prédios ou casa para 2015. gostaria de saber
se tem apartamento pronto ou casa pois estão
fazendo o recadastramento novamente vai ser o

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
Programa Minha
Casa Minha Vida

bairro obrigado bom dia

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

28/05/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Compareça até a 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: www.cohabcp.com.br

27/05/2015

Anônimo

gostaria de saber como faço pra me cadastrar no

Programa Minha

Verificar no lado direito (ícone verde)

minha casa minha vida

Casa Minha Vida

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

28/05/2015

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
gostaria de saber quando posso fazer a inscrição
28/05/2015 tatiana fernanda de andrade

ou entrar no site da COHAB Campinas:

no programa habitacional e também me disseram

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

que voces financiam material de construção pra

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

quem tem baixa renda.. como funciona?

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.

28/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de deixar minha inscrição para o
28/05/2015

Rosemeire Ramalho

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Programa Minha Casa Minha Vida. Qualquer

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

informação pode ligar no meu celular 19

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

991043214

28/05/2015

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

28/05/2015

Janice Nunes Melo

Gostaria de saber como posso fazer meu

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cadastro minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

28/05/2015

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 seu
28/05/2015

PABLO ANDRADE

Gostaria de receber informaçoes sobre a minha

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

PEREIRA

inscrição por e-mail ou telefone. Muito obrigado!

Casa Minha Vida

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

28/05/2015

direto) - RECADASTRAMENTO
28/05/2015

GUSTAVO PASTORE

Gostaria de receber informaçoes sobre minha

Programa Minha

Sr. Gustavo, não consta sua inscrição na Cohab

SERAFIM

inscriçao por email ou telefone. Muito obrigado!

Casa Minha Vida

Campinas. Procuramos pelo seu nome e CPF.

28/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
28/05/2015

Caroline Fernandes Dias

Gostaria de saber mais sobre o projeto.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

28/05/2015

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.
28/05/2015

Anônimo

gostaria de saber quando vai entregar os

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

apartamentos do taubaté?

28/05/2015

ola boa tarde, gostaria muito de saber quando vai
haver sorteios. já fiz o recadastramento. moro de

Ainda não temos data prevista para o próximo

aluguel faz 7 anos não aguento mais. sou solteira
28/05/2015

Gabriela Lima

isso complica mais a minha chamada, não tenho

Programa Minha

filhos. mais trabalho dignamente para obter

Casa Minha Vida

minhas coisas, a única coisa que esta difícil é a

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

28/05/2015

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

casa própria, pois pagando absurdo de aluguel
fica difícil. obg..aguardo resposta.

O recadastramento está sendo feito´para
Bom dia! Gostaria de saber se o recadastramento
que esta sendo feito, se é para poder participar
29/05/2015

Anônimo

do próximo sorteio ou se já é para montagem de
pasta. E saber também quando sera o próximo
sorteio? Obrigada

atualizar todos os cadastros existentes e depois
Programa Minha
Casa Minha Vida

haver o sorteio. Ainda não temos data prevista
para o próximo sorteio. Acompanhe pelo site da
COHAB Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

29/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA MUITISSIMO DE AGRADECER
PELO MARAVILHOSO ATENDIMENTO QUE
TIVE HOJE PELOS FUNCIONARIOS DA
RECEPCAO DA COHAB CAMPINAS! NEM
PARECE QUE ESTAMOS NOS BRASIL, POIS A
EDUCACAO DOS FUNCIONARIOS NA
RECEPCAO E NOTA 1.000!!! CONSEGUI TIRAR
TODAS AS MINHAS DUVIDAS E RESOLVER
OS PROBLEMAS TAMBEM E DE PESSOAS
ASSIM QUE PRECISAMOS EM NOSSO DIA-A29/05/2015

Anônimo

DIA E A COHAB CAMPINAS ESTA DE
PARABENS COM A SUA RECEPCAO E OS

A Cohab Campinas agradece pelos elogios, que
Outros

FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM LA!!!

serão transmitidos ao nossos colaboradores.
Informamos ainda que estamos sempre a

29/05/2015

disposição para melhor atende-los.

AGRADECO DE CORACAO PELA ATENCAO
DESSES FUNCIONARIOS E PECO A DEUS
QUE OS ABENCOEM SEMPRE E QUE
CONTINUEM SENDO ESSE EXEMPLO PARA
OS SEUS OUTROS COLEGAS DE TRABALHO,
DE OUTROS SETORES, POIS ASSIM DA
GOSTO DE ENTRAR NA COHAB CAMPINAS E
SER ATENDIDO. MEUS PARABENS
RECEPCAO!!! OBRIGADO!
Bom dia!! Minha mãe tem interesse na compra do
imóvel situado Lote 03 da Quadra J-2 Pq itajaí IV
Rua Luiz Ogera Ray n° 23 Antiga Rua 42 de
Contrato na Cohab n° 149.0050. Gostaria de
29/05/2015

Sandra Regina Fernandes
de Souza

saber como devemos proceder para fazer esta
compra, os documentos necessários,taxas que
vamos pagar e se esta transferência e feita
diretamente na Cohab. Sei que a proprietária
deste imóvel é falecida, mas os filhos já deram
andamento nos documentos ( Inventário ).
Aguardo um retorno com as orientações. Grata

Solicite aos filhos, que compareçam à Cohab, de
Outros

posse do inventário, para poder terem os
esclarecimentos necessários á esta transferência.

29/05/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Seja possui cadastro na Cohab, veja a data para
atualizar: Consulte a lista com as datas para fazer
o seu RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) - RECADASTRAMENTO Se não possui o
cadastro na Cohab: Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
29/05/2015

iraides duarte

quando vao chamar para fazer o cadastramento
da coab

Outros

retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site

29/05/2015

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.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Bom dia, gostaria de saber como que funciona
30/05/2015

Thalita

"Minha casa minha vida" Fico no aguardo
Obrigada

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.

01/06/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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:
30/05/2015

weberson vitor vilela

inscrição na cohab

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

01/06/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa noite,gostaria de saber qual o valor mínimo
31/05/2015

Anônimo

para participar do minha Casa minha vida e como
me inscrever

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

01/06/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

31/05/2015

Ana Carolina Guteres
Sampaio

Olá td bem? Gostaria de saber como faço a
inscrição para Cohab qual documentos
necessários e c está tendo a inscrição?! Obrigado

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.

01/06/2015

DATA

31/05/2015

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa noite eu gostaria de sabe se todos que

Apenas irão participar dos próximos sorteios as

receberem a carta do rec adestramentovvão

famílias que atualizaram o cadastro. Quem ainda

participa do sorteio eu tenho 4 filhos moro de

Programa Minha

não atualizou, favor comparecer para ver a data

favor e ainda não consegui e 5 amigos meus

Casa Minha Vida

de recadastramento ou verificar aqui bo site da

solteiros ganharam é ser tô isso agradeço a

Cohab Campinas no ítem

oportunidade

RECADASY=TRAMENTO.

DATA
RESPOSTA

01/06/2015

