cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE PESSOAS
QUE RECEBERAM CASAS E APARTAMENTOS
DA COHAB PODEM VENDER OU ALUGAR,
POIS EU TENHO 2 FILHOS MENORES TENHO
CADSATRO NA COHAB E NÃO CONSEGUI A

Bom dia. do telefone 31199618 ou 31199617 e

MINHA CASA AINDA, ESTOU DESEMPREGADA

faça referência ao PAC. Com relação aos

E A BEIRA DE IR MORAR DEBAIXO DO

apartamentos do São Bento, que pelas

VIADUTO COM MEUS FILHOS ENQUANTO

referências são os imóveis do Programa Minha

ISSO CONHEÇO PESSOAS QUE PEGQARAM

Casa Minha Vida, empreendimento Jardim

CASAS NA GLEBA B DO PAOQUE OZIEL E JÁ

Bassoli, não há impedimento para venda, porém

ESTAM ALUGANDO E OUTRAS QUE ATÉ JÁ
01/06/2015

Anônimo

VENDERAM E NÃO É SÓ NA GLEBA OUTRO
DIA ENTREI NA OLX E NO BOM NEGOCIO

Programa Minha
Casa Minha Vida

nesses casos, por tratar-se de imóveis
subsidiados pelo Governo Federal, com recursos
do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial, no

OQUE MAIS ENCONTREI FORAM PESSOAS

momento da venda, sendo esta consentida e

VENDENDO APARTAMENTOS NO SÃO BENTO

regular, o comprador não tem subsídios e paga o

E MUITOS OUTROS LUGARES QUE FORAN

valor integral do imóvel. Nos casos de venda

SORTEADOS A MENOS DE 5 ANOS.POR

irregular, as denúncias devem ser encaminhadas

FAVOR GOSTARIA DE UMA RESPOSTA POIS

através do 08007216268 da Caixa Econômica

NÃO É CERTO UNS COMO EU QUE

Federal.

REALMENTE NÃO TEM ONDE MORAR COM 2
CRIANÇAS MENORES NÃO TER UMA CASA
DA COHAB E MIUTOS PEGANDO PARA
VENDE E ALUGAR .

02/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

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:

Bom dia, gostaria de saber o que precisa para
01/06/2015

Anônimo

fazer inscrição da Cohab e se o nome estiver no

Outros

spc tem problema.

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

Bom dia Olhei agora no site e vi que tinha sido
convocada para o recadastramento do CIM no dia
25/05/2015 mas não estava sabendo e nao
01/06/2015

Taicislaine

poderia ir nesta data porque ganhei bebe no dia
22/05/2015. Quero saber se posso ir fazer o
recadastramento? e em quais dias e horarios?
(40695675850 TAICISLAINE ALCANTARA VAZ
25/05/2015 15:00:00)

Outros

Favor ligar para o fone: 3119-9522 e se onformar
sobre uma nova data para recadastramento.

01/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

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:
01/06/2015

thiago

oi bom dia gostaria de saber como faço para me
insclever na cohab

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(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),
Gostaria de obter informações sobre como me
01/06/2015

Deize Lucia Braga do

cadastrar para obter um imóvel da Cohab. Quais

Nascimento

os documentos necessários e o horário de

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

atendimento.

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

Oi eu recebi o cartão queria saber se é o número
01/06/2015

Anônimo

pro próximo sorteio... E se esta já pra acontecer o
sorteio até o fim do ano pois queria me planejar
obg

Este cartão é o seu comprovante de
Outros

recadastramento. Ainda não temos data
prevista´para o próximo sorteio.

01/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Caixa Econòmica Federal vai construindo os
imóveis e repassa para a Cohab Campinas fazer
Olá gostaria de saber se ja está em construção
01/06/2015

Anônimo

apartamentos para sorteio e se já seria pro

o sorteio. Ainda não temos data prevista para o
Outros

próximo ano obg

próximo sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

01/06/2015

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

Ola gostaria de saber vou renovar meu ccadastro
em julho mas tem um porém estou
desempregada e recebendo o seguro
Mesmo estando desempregada a senhora fará a

desemprego como posso fazer nessa minha
01/06/2015

Anônimo

situação quando se esta desempregada a

Outros

atualização de seu cadastro e participará do

01/06/2015

sorteio.

chances de participar do sorteio e menor. fico
preocupada em relação a isso estou na luta a
busca de trabalho tira minha dúvida por favor
grata.
Gostaria de denunciar a venda de um imovel do
mcmv. Se o programa é voltado para quem é da
faixa 1 e foi sorteado nao é justo vender para
01/06/2015

Anônimo

outra pessoa. O ap 33 bl 3 cond 12 do res Abaete
localizado na Av Eduardo Alves de Lima, 400 foi

Programa Minha
Casa Minha Vida

As denúncias de venda devem ser encaminhadas
através do 08007216268 da Caixa Econômica

02/06/2015

Federal.

irregularmente vendido. O que será feito a
respeito?
Ainda não temos data prevista para o próximo
02/06/2015

Anônimo

Bom Dia Gostaria de saber quando será o

Programa Minha

proximo sorteio. Aguardo. Grata

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

02/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Seu recadastramento está agendado para
30/07/2015 as 16:00 hs. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site

ola bom dia gostaria de saber pq meu nome nao
02/06/2015 luiara beatriz andrade matias

esta incluso nos sorteios como faço pra fazer a

Outros

atulização cadastral

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

02/06/2015

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

02/06/2015

Natália Cristina Souza dos
Santos

Estou morando em área v de risco.

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.

02/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

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 , Sou solteira ,minha renda é de
02/06/2015

Camila Gonçalves Costa

ou entrar no site da COHAB Campinas:

700,00 reais por mês liquida ,moro com os meus

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

tios ,gostaria de saber se posso me increver , e o

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

que é necessário levar para incrição. obrigada

03/06/2015

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.

Gostaria de pedir o copia do contrato original da
caixa pois até o momento só tenho o contrato
02/06/2015

cicero soares

provisório. Pois quero saber do restante das
parcelas para uma eventual quitação da casa.

Cópia de contrato

Favor comparecer pessoalmente até à Cohab
Campinas para solicitar.

03/06/2015

Contrato numero 2100025 Pois o campo do
contrato ta recusando o numero.
boa noite! Eu não tenho correspondências no
02/06/2015

Anônimo

meu nome e na minha casa não chega correio

Programa Minha

então eu gostaria de saber como faço pra me

Casa Minha Vida

cadastrar no minha casa minha vida.

Pode ser então alguma nota fiscal de algum
produto que a senhora tenha comprado em 2013
e outro em 2015.

03/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

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:
03/06/2015 Gabriela Damiani de Souza

Gostaria de saber como faço para me cadastrar

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

no programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/06/2015

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.
03/06/2015

luana bernardino neves

09/06/2015

Outros
NO CADASTRO DO PROGRAMA DE
HABITAÇÃO - CIM - Informa que a renda é de R$

05/06/2015

LUCIANA MENDES
PENTEADO

1.600,00, gostaria de saber se esta informação
está atualizada, pois tenho informações, que esta
valor já subiu para R$ 2.172,00, solicito qual

Para o projeto minha casa minha vida e de R$
Programa Minha

1.600,00 ainda nao teve alteraçao so que quando

Casa Minha Vida

a renda passa a cohab esta com outros projetos

10/06/2015

para esta faixa

renda está sendo solicitada hoje, para o cadastro
neste programa?
Bom dia! Gostaria de saber se estão abertas
inscrições. Entrei em contatos nos telefones que
05/06/2015

Eliana da Silva

está no site E não atende obrigada .se puder por
favor entre em contato Comigo pelo cel
982105766

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sim esta aberto o cadastro e voce pode verificar
a documentaçao no site da cohab
www.cohabcp.com.br

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Morar em campinas a mais de 2 anos e ter renda
Olá, boa tarde! Poderiam me informar quais são
05/06/2015

Carla Gomes Mantovani

os requisitos para se inscrever no programa
minha casa minha vida? Obrigada Carla

Programa Minha
Casa Minha Vida

ate R$ 1600,00 quando a renda passa e
encaminhado para outros projetos e a lista de

10/06/2015

documentos esta no site da cohab
www.cohabcp.com.br

tenho tem 3 filhos moro com dois e pego pensao
07/06/2015

Anônimo

p outro e nao tem esposa oq eu faz trabalho e

Programa Minha

tenho uma renda mensal de 1.100 e pago

Casa Minha Vida

alugal......
Sou testemunha em um processo de justiça, hoje,
Anônimo

pra substituir outra testemunha. O horário da

cadastro independente da situaçao melhor e vir

10/06/2015

na Cohab e procurar a Danila ou Cesar.

Para que possamos responder, precisamos saber

segunda f,as 13:00. Fui avisado de última hora
08/06/2015

Não entendi a pergunta mas voce pode ou tem o

Outros

qual o assunto da qual se trata a sua

09/06/2015

convocação?

audiência e o mesmo de comparecer na Cohab.
Oque devo fazer ???
URGENTE. SOU TESTEMUNHA DE UM
PROCESSO DE JUSTIÇA, A AUDIENCIA E
08/06/2015

Anônimo

HOJE SEGUNDA FEIRA AS 13:0O, NO MESMO
DIA E HORARIO DA CARTA DA Cohab. FUI

Para que possamos responder, precisamos saber
Outros

qual assunto que se trata essa carta que você

09/06/2015

recebeu da Cohab

AVISADO DE ULTIMA ORA PRA SUBSTITUIR
OUTRA TESTEMUNHA. Como devo fazer?

Devido a nao ter o cpf: nao consigo te informar o
08/06/2015

08/06/2015

Anônimo

Paulo Sergio Dos Santos
Azevedo

ola eu perdi a mina carta de agendamento como

Programa Minha

dia mas pode vir na cohab e retirar a segunda via

faço para retirar segunda via

Casa Minha Vida

se estiver com os documento ja faremos se

Bom dia! Gostaria de saber o que e necessario
para fazer a inscrição da cohab. Para adquirir
casa ou apartamentos?

Programa Minha
Casa Minha Vida

10/06/2015

estiver com pouca gente.
Para fazer o cadastro e importante voce entrar no
site da cohab e verificar a documentaçao
www.cohabcp.com.br

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá Gostaria de saber se esse recadastramento
08/06/2015

Anônimo

que esta acontecendo, será para montar pastas
ou para participar do proximo sorteio, e se for

Outros

Este e um recadastramento quanto ao sorteio não
ha datas. O ultimo foi em 23/02/2015.

15/06/2015

quado sera o proximo sorteio. Obg
Oi boa tarde eu gostaria de sabe se em agosto
08/06/2015

Anônimo

vai ter sorteio ou se no final do ano vai ter
obrigado pela oportunidade
Boa tarde, gostaria de fazer minha inscrição para

Programa Minha
Casa Minha Vida

Nao ha data para sorteio.

15/06/2015

os sorteios da minha casa minha vida. Como
devo proceder? Vocês estão com as inscrições
08/06/2015

Raiany Alves Damasceno

abertas ? Precisa ser feito diretamente no
escritório da Cohab ou tem como fazer esse

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro esta aberto e feito pessoalmente a
documentaçao se encontra no site da cohab

10/06/2015

www.cohabcp .com.br

cadastro pela internet ? Aguardo um retorno.
Obrigada!
Ola Gostaria de saber se esse recadastramento
08/06/2015

Anônimo

que esta ocorrendo, se já é para montagem de
pasta ou para poder participar do proximo sorteio,

Outros

O recadastramento e a adequaçao as normas e a
confirmaçoes do cadastro e as informaçoes.

18/06/2015

e se for quando sera o proximo sorteio. Att
Boa tarde! Eu tenho inscrição na Cohab, mas foi

Nos encaminhamos para voce uma carta com

extraviada todos os papeis que tinha, referente a
08/06/2015

Murilo Carrara

inscrição. Por favor, podem me informar como
faço para verificar o nº da inscrição e se posso
dar continuidade neste processo para conseguir
um imóvel. Aguardo Murilo Carrara

uma lista de documentos para atualizar seu
Outros

cadastro que era para comparecer em
26/05/2015 voce pode entrar no site e pegar a
lista de documentos www.cohabcp.com.br

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA! GOSTARIA DE SABER QUAIS SÃO
OS PRE REQUISITOS PARA CADASTRO DE
MORADIA, SOU CASADA JUNTO COM MEU
09/06/2015

JESSICA TOLEDO
CAVALCANTI

ESPOSO TEMOS UMA RENDA DE R$2600,00
GOSTARIA DE SABER SE NOS
ENQUADRAMOS EM ALGUM PROGRAMA

Voce pode procurar a Gohab e falar com o
Programa Minha

Guilherme ou Cesar e obter informaçoes.

Casa Minha Vida

Estamos com projetos interessanteS em algumas

10/06/2015

regiões

PARA CASA PRÓPRIA. FICO NO AGUARDO
POR UM RETORNO! ATENCIOSAMENTE,
JÉSSICA TOLEDO CAVALCANTI.
NECESSITO SABER QUAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA OBTER A ESCRITURA
DO IMÓVEL DE MEU SOGRO JOÃO DO
09/06/2015

Antonio Carlos do Prado

CARMO, JÁ FALECIDO, DO IMÓVEL DA R.
FABRÍCIO DE GOES, 42 JD. MORRO AZUL -

Precisamos que você nos informe qual o número
Minuta de Escritura do contrato do imóvel, para que possamos orienta- 09/06/2015
lo.

LIMEIRA - SP CEP 13.484-488 , PARA FINS DE
INVENTÁRIO. DESDE JÁ AGRADEÇO
ANTONIO CARLOS DO PRADO
09/06/2015

Anônimo

09/06/2015

Anônimo

Boa tarde como faço para adquirir um terreno na
cohab..
Bom dia! Com9 faço para comprar um terreno na
cohab sem ser apartamento.

Outros

Outros

Voce tem que vir na cohab e ver se tem algum
disponivel.
Para informaçoes voce deve procurar a Cohab e
obter informaçoes com o Guilherme ou Cesar.

10/06/2015

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

quero saber, se ja tem alguma imformação nova
sobre o projeto de construção de moradia, pelo

.Essas e qualquer outra informação referente a

projeto de cooperativa sudoeste, poi seu
09/06/2015

patrick silva

participo,e ja estou juntando uma grana para a
entrada, se caso precisar...por favor, gostaria
muito de ver os projetos de cadas casas sobrado,
pois pretendo financiar esta moradia ok..grato por

esse assunto, você deve buscar junto a
Outros

Cooperativa, uma vez que não há qualquer

09/06/2015

contrato formalizado entre a Cohab e a
Cooperativa.

ler este conteudo e espero uma imformação nova
boa tarde,meu nome e glaucia gostaria de saber
09/06/2015

Anônimo

se esta aberta incricoes para os
apartamentos.......✌✌

Sim esta aberto e a documentaçao esta no site da
cohab. www.cohabcp.com.br

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou divorciada,tenho um filho e sempre paguei
aluguel.Havia feito cadastro a muitos anos atras
seu não me engano em 1998.Mas nunca fui
chamada na época o cadastro estava sendo feito
na Cati,já nem sei mais onde esta o papel que me
deram,com número de inscrição. Gostaria de
estar participando desse programa minha casa
minha vida,pois sempre paguei aluguel,e não
tenho condições de adquirir um imóvel,com o
09/06/2015 lucilene Laurintina Barbosa

salário que ganho.Tenho uma renda de 1500,00
reais mais divido o aluguel com meu irmão por

Solicito seu comparecimento na Cohab favor
Programa Minha

entrar no site da cohab www.cohabcp.com.br e

Casa Minha Vida

verificar os documentos para fazer atualizaçao de

23/06/2015

segunda a sexta das 08:00 as 16:00 horas

não ter condições de paga-lo sozinha,alem do
aluguel tenho que pagar aguá,luz e ajudar na
compra do mês.Tenho um filho de 18 anos que
mora comigo,que também sempre dependeu de
mim,para pagar os estudos e só agora está
empregado o que ganha só da para ele se
manter,e pagar seus cursos.Espero poder estar
participando desse programa.

Para que possamos orienta-lo, por gentileza
09/06/2015

Anônimo

como retirar carnet de pagamento de terreno

Outros

informar o número do contrato e o nome do
Conjunto Habitacional.

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Se você não possui inscrição, você pode
comparecer nesta Cohab Campinas de segunda
a sexta-feira, com a relação de documentos, que
09/06/2015

Anônimo

Boa Noite. Tudo bem gostaria de saber que dia
vai ser a escrição

Minuta de Escritura

você pode consultar direto no site desta
Companhia. Nos casos de recadastramento, o

10/06/2015

Candido deverá comparecer no dia e horário
agendado na carta que foi enviada para o
endereço de correspondência.
Boa noite eu gostaria de sabe que cartão é esse
09/06/2015

Anônimo

que estão entregando pra quem fez o trabalho
recadastramento do sim

Programa Minha

Este cartao em pvc é um comprovante de

Casa Minha Vida

cadastro em com prazo de validade do cadastro .

10/06/2015

Você deve comparecer nesta Cohab Campinas
de segunda a sexta feira, das 8h00 às 16h00,

Boa noite,meu nome é Renata e perdi o horário
09/06/2015

Anônimo

de convocação gostaria de saber se tenho

Outros

chance de renova...obrigada

para reagendar uma nova data para o
recadastramento. Importante que todos os

10/06/2015

documentos, inclusive o comprovante de
endereço de 2013 e 2015 estejam com você.
A inscrição você pode fazer de segunda a sexta
feira, das 8h00 as 16h00. A relação de
documentos que você deverá apresentar, consta

09/06/2015

valeria cristina toscano

gostaria de saber se vcs estão fazendo inscrição

Programa Minha

no site da Companhia, importante comprovar pelo

Casa Minha Vida

menos dois anos de moradia na cidade, que só
poderá ser feito apresentando qualquer
correspondência em seu nome, sendo uma do
ano de 2013 e outra de 2015.

10/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber o que eu preciso fazer para
10/06/2015

SIMONE APARECIDA DE

adquirir a minuta de escritura do meu imóvel.

MELO

Quais os documentos preciso levar? Aguardo

Minuta de Escritura

Para que possamos orienta-la, precisamos que
você informe o número do contrato do imóvel.

10/06/2015

retorno, Simone
BOM DIA. VENHO ATRAVES DESTE SABER
QUANDO HAVERA NOVO SORTEIO DE CASA
10/06/2015

LEILA MARCIA

Vvoce ja fez seu recadastro ? Houve um sorteio

PROPRIA,POIS,PRECISO MUITO DE UMA

Programa Minha

em 23/02/2015 e agora tem que aguardar ou

CASA OU APARTAMENTO PROPRIO PARA

Casa Minha Vida

procurar a cohab para se recadastrar entre no

MIM E MINHA FILHA,A QUAL,CRIO SOZINHA.
SEM MAIS,OBRIGADO PELA ATENÇAO.

site e veja o recadastramento obrigado

01/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

De segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00,
sendo que a inscrição é gratuita. A relação abaixo
e outras nformações você pode adquirir no site da
Cohab campinas •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, uma de 2013 e outra de
2015, para compravar no mínimo 02 anos de
10/06/2015

Anônimo

Quais o documentos necessário para fazer a

Programa Minha

inscrição.? e quais os horários de atendimento

Casa Minha Vida

moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de

11/06/2015

renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004

boa tarde minha mãe recebe um beneficio
10/06/2015

Anônimo

assistencial do INSS (1 salário mínimo) ela tem
72 anos...ela pode se cadastrar? ela terá alguma
preferência? obrigada!

Outros

Sim ela pode se cadastrar e devera apresentar
toda as documentaçoes que voce pode encontrar
no site www.cohabcp.com.br ela entra em um
grupo de prioridade ( idosos ).

18/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição é totalmente gratuita, e pode ser feita
de segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00,
maiores informações você pode adquirir no site
da Cohab Documentos: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, sendo uma
do ano de 2013 e outra do ano de 2015, pois é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
10/06/2015

kelly aparecida canova

como faco p fazer a iscricao

Programa Minha

moradia em Campinas; •Carteira de Trabalho (do

Casa Minha Vida

casal e dos dep. habitacionais); •Comprovante de

11/06/2015

renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004
Boa noite gostaria de saber se os terrenos da
10/06/2015

Anônimo

cohab sao parcelas em quantos anos. . Ou tem
que ser comprado a vista.

Quando tem algum terreno na Cohab para vender
Outros

a diretoria passa a forma de venda conforme a
situaçao do imovel. Procure a Cohab e se informe

01/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde minha mãe recebe um beneficio
11/06/2015

Anônimo

assistencial do INSS (1 salário mínimo) ela tem
72 anos...ela pode se cadastrar? ela terá alguma

Outros

Sim ela pode fazer o cadastro e entraR no criterio
de idosos

15/06/2015

preferência? obrigada!
A inscrição é totalmente gratuita, porém tem que
ser feita pessoalmente, o atendimento é de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00
Documentos: •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, sendo uma do ano de 2013
e outra do ano de 2015, pois é necessário
comprovar no mínimo 2 anos de moradia em
11/06/2015

SONIA BEZERRA BORIN

Bom dia, gostaria de fazer o cadastro da COHAB
sera pode ser feito daqui.

Outros

Campinas; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda

11/06/2015

formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o

decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004 Maiores

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, preciso fazer uma transferência de
nome da minuta do antigo dono para meu nome e
a casa ja esta quitada, eu fiz uma sessão de
11/06/2015

Anônimo

direitos mo cartório aki da minha cidade, como
faco para trasferir a minuta em meu
nome...obrigado Julio antonio de oliveira Espirito
santo do pinhal sp

Minuta de Escritura

Para que possamos orienta-lo, precisamos do nº
do contrato do imóvel.

11/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que a inscrição é gratuita e pode ser
feita de segunda a sexta feira, das 8h00 as
17h00, sendo necessário os seguintes
documetnos: •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, comprovando no mínimo 2
anos de moradia em Campinas, sendo um
comprovante de 2013 e outro de 2015; •Carteira
11/06/2015

Anônimo

quero me cadastrar na cohab pra ganhar uma

Programa Minha

de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais);

casa oque e necessário pra se cadastrar...

Casa Minha Vida

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

15/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

nformamos que a inscrição é gratuita e pode ser
feita de segunda a sexta feira, das 8h00 as
17h00, sendo necessário os seguintes
documetnos: •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, comprovando no mínimo 2
anos de moradia em Campinas, sendo um
comprovante de 2013 e outro de 2015; •Carteira
11/06/2015

Samuel sousa valadares

Desejo me cadastrar para ganhar uma apt da

Programa Minha

cohab..

Casa Minha Vida

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

15/06/2015

holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

Informamos ainda que para ser contemplado, o ca

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que a inscrição é gratuita e pode ser
feita de segunda a sexta feira, das 8h00 as
17h00, sendo necessário os seguintes
documentos: •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, comprovando no mínimo 2
anos de moradia em Campinas, sendo um
comprovante de 2013 e outro de 2015; •Carteira
11/06/2015

Samiria sousa valadares

Desejo me cadastrar na cohab para ganhar uma

Programa Minha

casa ou apt...Não possuo nenhum imovel

Casa Minha Vida

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

15/06/2015

holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

Informamos ainda que para ser contemplado, o ca

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você deverá comparecer nesta Cohab para
reagendar o seu atendimento, que pode ser feito
de segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00,
sendo necessário os seguintes documentos:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

Bom dia! Hoje estava agendada para atualização

do interessado, comprovando no mínimo 2 anos

de dados cadastrais junto a cohabcp. Não foi

de moradia em Campinas, sendo um

possivel estar no horario agendado. que inclusive
12/06/2015

raquel

seria este mesmo, as 9:00 hrs. Eu continuo no
mesmo endereço. Av Joseph Gorsin nº 104 Jd.
Aeronave CEP: 13056-130. Fiz meu cadastro em
2001. Meu filho estava com 4 anos. Hoje com 18
mas está desempregado.

comprovante de 2013 e outro de 2015; •Carteira
Outros

de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais);

15/06/2015

•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Inscrição você pode fazer de segunda a sexta
feira, das 8h00 as 16h00, sendo necessário os
seguintes documentos: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em
Campinas, sendo um comprovante de 2013 e
12/06/2015

Natalia Cristina Almeida da
Silva

gostaria de saber como que eu faço para pegar a
lista da documentação para fazer a inscrição? Att:
Natalia

outro de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
Outros

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

15/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, comprei um imóvel no pq oziel, a onde o
mesmo tem parcelas em atraso e gostaria de
quita-las, porem se possível sem os juros,
gostaria de saber também como faço para trocar
12/06/2015

Cosme Daniel Gomes
Ferreira

o nome do antigo dono para o meu, pois já moro
imóvel ha 2 anos, tendo em mãos o contrato de
compra e venda, o antigo proprietário no caso a

Regularização
Fundiária

Para que possamos orienta-lo você deverá
comparecer nesta Cohab para agendar uma data

15/06/2015

para atendimento.

Maria Francisca já não se encontra mais em
Campinas e a mesma foi embora para o
maranhão. Fico a disposição para qualquer
duvida. Desde já muito agradecido.

12/06/2015

MARIA APARECIDA EIRAS
DOS SANTOS SILVA

GOSTARIA DE DEIXAR ATUALIZADO MEU
CADASTRO.ESSE É MEU ENDEREÇO ATUAL.
SEM MAIS AGRADEÇO.

Para atualizar seu cadastro voce deve vir na
Outros

COHAB. Nao fazemos sem a presença do
interessado.

15/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA
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SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.A inscrição é gratuíta e pode ser feita de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00, sendo
necessário os seguintes documentos: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em
Campinas, sendo um comprovante de 2013 e
12/06/2015

Anônimo

Como faço para me cadastrar no programa minha

Programa Minha

casa minha vida?

Casa Minha Vida

outro de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

15/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.A incrição é gratuita, pode ser feito por qualquer
pessoa maior de 18 anos, casado ou solteiro, de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00, sendo
necessário os seguintes documentos: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em
Campinas, sendo um comprovante de 2013 e

Gostaria de saber se o cadastro é somente para
13/06/2015

Juliano Ewerton Luiz

famílias ou pessoas solteiras também podem
participar. Obrigado

Outros

outro de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda

15/06/2015

formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.A inscrição é gratuíta e pode ser feita de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00, sendo
necessário os seguintes documentos: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em
Campinas, sendo um comprovante de 2013 e
13/06/2015

marcos henrique

Como faço pra me cadastrar na cohab? Quando

Programa Minha

abre as inscrições?

Casa Minha Vida

outro de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

15/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

.A inscrição é gratuíta, e pode ser feita de
segunda a sexta feira das 8h00 as 16h00, sendo
necessário os seguintes documentos: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em

Boa noite como faço para participar eo projeto

Campinas, sendo um comprovante de 2013 e

minha casa minha vida.... Sou solteira tenho uma
14/06/2015 Thais Cristina Mota Sanches

filha para criar e não estou tendo condições de

Programa Minha

pagar tudo sozinha por favor me ajudem e quero

Casa Minha Vida

participar desse projeto..... Obrigada fico

outro de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda

15/06/2015

formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de

aguardando anciosamente

nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.

15/06/2015

Anônimo

Bom dia eu gostaria de saber se até o final do

Programa Minha

ano ainda vai ter sorteio algum sorteio

Casa Minha Vida

Não ha previsao de sorteios neste periodo.

15/06/2015

cohab

COHAB-CAMPINAS
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MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA
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SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que para comporavar moradia em
Campinas, pode ser qualquer correspondencia
com CEP em nome do interessado, outros
comprovantes não são aceitos. O candidato

Gostaria de saber além de contas qual outra
15/06/2015

lidiane moura

forma de comprovar moradia em campinas.
Matricula em escola, faculdade, xerox de conta
bancaria.

deverá comprovar no mínimo 2 anos de moradia
Outros

em campinas, apresentando uma
correspondencia do ano de 2013 e outra de 2015,
sempre referente ao mês que você for cadastrar.
Ex. Se vc for cadastrar neste mês, deverá
apresentar correspondência de 06/2013 e outra
de 06/2015.

15/06/2015

cohab

COHAB-CAMPINAS
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MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA
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SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
é de zero à R$ 1.600,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais. •CPF (do casal); •RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos); •Certidão de nascimento
(daqueles que moram no imóvel menores de 18
anos); •Comprovante de endereço - com CEP em
nome do interessado, comprovando no mínimo 2
anos de moradia em Campinas, portanto será
bom dia ***** quero fazer inscricao para apto mas
no momento estou desempregada e meu esposo
15/06/2015

Anônimo

tem trabalho fixo mas nao. e registrado ( a
empresa. nao registra). C omo faco pra me

necessário apresentar uma correspencia do ano
Programa Minha
Casa Minha Vida

inscrever?????*******

de 2013 e outra no ano de 2015, referente ao
mês em que você for fazer a sua inscrição;

16/06/2015

•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais); •Comprovante de renda formal:
três últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de
Voce deve procurar a Cohab e com a
15/06/2015 Bruno Vitor Siqueira Paixão

Como faço para atualizar meu endereço no
cadastro?

Outros

documentaçao solicitada no recadastramento e
fazer sua atualizaçao www.cohabcp.com.br
recadastramento

01/07/2015

cohab
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MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154
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DATA
RESPOSTA

Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
é de zero à R$ 1.600,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais. Documentos originais: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em
Campinas, portanto será necessário apresentar
15/06/2015

Larysse Cristina da Silva

Gostaria de saber os documentos necessário

Fonseca

para a inscrição da cohab. Grata

Outros

uma correspencia do ano de 2013 e outra no ano
de 2015, referente ao mês em que você for fazer

16/06/2015

a sua inscrição; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Se for Inscrição para o Programa Minha Casa
Minha Vida a renda é de zero à R$ 1.600,00.
Renda superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais. Documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, comprovando no mínimo 2 anos
de moradia em Campinas, portanto será
15/06/2015 ANDRESSA MOSCATELLI

QUERIA INFORMAÇOES SOBRE DOC.QUE

Programa Minha

DEVO LEVAR NA COHAB

Casa Minha Vida

necessário apresentar uma correspencia do ano
de 2013 e outra no ano de 2015, referente ao

16/06/2015

mês em que você for fazer a sua inscrição;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais); •Comprovante de renda formal:
três últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais); •Certidão de nascimento (se
solteiro); •Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação; •Certidão de óbito (se viúvo); •Em
casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
é de zero à R$ 1.600,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais. Documentos originais: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado,
comprovando no mínimo 2 anos de moradia em
como faço para concorer ao mina casa minha
15/06/2015

Campinas, portanto será necessário apresentar

janaina cardoso de almeida

vida eu quero casar e estou com poucas

Programa Minha

uma correspencia do ano de 2013 e outra no ano

feitosa

condiçoes meu noivi esta desempregado e so eu

Casa Minha Vida

de 2015, referente ao mês em que você for fazer

trabalho...

16/06/2015

a sua inscrição; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
é de zero à R$ 1.600,00. Renda superior será
considerada para outros empreendimentos
habitacionais. Documentos originais: •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
preciso de fazer o cadastro pois eu pago aluguel

- com CEP em nome do interessado,

e o aluguel esta muito alto e eu não tenho mais

comprovando no mínimo 2 anos de moradia em

condição de pagar como proceder com o
15/06/2015

maria de lourdes silva

Campinas, portanto será necessário apresentar

cadastro eu moro em campinas desde criança

Programa Minha

uma correspencia do ano de 2013 e outra no ano

tenho 40 anos de idade e morei quase toda vida

Casa Minha Vida

de 2015, referente ao mês em que você for fazer

no satélite íris 1 em campinas mais eu pagava

a sua inscrição; •Carteira de Trabalho (do casal e

aluguel lá eu não suporto mais pagar aluguel por

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda

favor quero fazer o meu cadastro

formal: três últimos holerites (do casal e dos

16/06/2015

dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Com esse número de contrato não foi possivel
localizar, se o imóvel for o mesmo informado aqui,
a Cohab não possui imóvel na Vila União,
portanto você deverá confirmar se esse imóvel
15/06/2015

evandro richard da silva

boa noite preciso tirr boletos para pagameto de
parcelas em atraso

Outros

pertence a Cohab Campinas, caso positivo, você
deverá comparecer aqui na Sede da Companhia,

16/06/2015

na av. Prefeito Faria Lima, n~º 10 Pq. itália, de
segunda a sexta feira, das 8h00 as 16h00, com
um boleto anterior e retirar as vias para
pagamento pessoalmente.
Quero saber como faço a transfêrencia de minuta
do nome do antigo proprietário para o meu nome,
pois já realizei uma cessão de direitos aqui no

15/06/2015

julio antonio de oliveira

cartório de minha cidade, do nome do antigo dono

Objetivando atender o solicitado, estamos

para meu nome, agora preciso fazer a

efetuando a atualização dos dados referentes a

transferencia da minuta para meu nome para

contratação. Assim, após a finalização desses

realizar a escritura definitiva e registrar, pois já

Minuta de Escritura

procedimentos, cujo prazo estimado é de cerca

compareci na unidade ai de campinas e estava

de 7 dias, entraremos em contato com o Senhor

tudo parado na epoca por causa da antiga

através do telefone informado na solicitação,

administração, quero que me orientem se

objetivando dar prosseguimento ao pleito.

possivel, quais documentos necessarios, e se o
antigo dono precisa ir junto comigo ate ai.
obrigado julio antonio de oliveira

16/06/2015

cohab
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MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Como faço para me inscrever no minha
16/06/2015

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para se cadastrar esta no site da cohab

GUILHERME JACOMINI

casa minha vida/cohab? gostaria de financiar uma

Programa Minha

www.cohabcp.com.br a relaçao de documentos e

OLIVEIRA

casinha propria com a ajuda de vocês! como faço

Casa Minha Vida

voce deve vir na Cohab e apresentar todos os

? Obrigado!

18/06/2015

documentos solicitados originais.

Necessito de informações de documentos
necessários para a regularização do imóvel cito à

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

Rua Fabrício de Goes, 42, Limeira - SP CEP

em referência, solicitamos o comparecimento

13.484-488 de meu pai João do Carmo, já

nesta Companhia, no dia 07/07/15, horário das

falecido, com número de contrato 0080206 nessa
16/06/2015

Odete Aparecida do Carmo
Prado

08h às 15h, Departamento

COHAB, para fins de inventário. Conforme
contato de meu marido, Antonio Carlos do Prado,
com o Felipe, necessito que enviem para o meu email acpradorepresentacoes@gmail.com ou meu
endereço: Av. Carlos Zaccaria, 1387, Limeira - SP
- CEP 13.483-110 pois não reside ninguém na
casa de meu pai. Fico no aguardo Odete do
Carmo Prado

CADMUT

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

16/06/2015

cohab
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MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você paticipar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer incrição,
trazendo os seguintes documentos original: •CPF
(do casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); •Comprovante de

Meu nome é Dayana, tenho 19 anos, sou casada

endereço - com CEP em nome do interessado, é

tenho 1 filho de 2 anos e 1 bebe de 5 meses,

necessário comprovar no mínimo 2 anos de

moro de aluguel na casa da minha sogra
16/06/2015

Dayana Cristina Maia da
Silva

pagamos 400,00 mensal, no momento me
encontro desempregada e meu esposo é
autônomo ganha um salario de 1200,00 por mês.
Gostaria muito de ser contemplada com a minha
casa própria. Desde ja agradeço fiquem com
Deus

moradia em Campinas, sendo uma
Programa Minha

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano

Casa Minha Vida

de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

16/06/2015

dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

COHAB-CAMPINAS
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu fiz cadastro CIM, em meados de 2000 a
2002,algum tempo deposi recebi um carta para
interesse no apartamento San Diego 1 dormitório.
Na carta, menciona-se que dentre as opções que
fiz no ato da inscrição(casa, terreno, apto um ou
16/06/2015

Ana Carolina Caetano da
Silva

Voce deve vir na Cohab para recadastrar

dois dormitórios)caso não opta se por aquele,
deveria ir na Cohab e manifestar,o não interesse.

Outros

Tempos depois disso ouve um recadastramento,

conforme voce pode encontrar no site da cohab
em recadastramento e trazer os documentos

01/07/2015

solicitados originais

na própria sede da Cohab, desde então, nunca
mais recebe algum comunicado. Agora entrei no
site, e busquei pelo meu CPF e consta não
cadastrado, queria maiores informações. Por
favor
eu fiz minha inscrição no ano de 2009, pois nao
16/06/2015 crispiniano santos da rocha

Voce deve vir entrar no site da Cohab em

obtive mais nenhum contato, gostaria de saber,

Programa Minha

recadastramento e verificar a data e hora que tem

se ainda permaneco inscrito no programa, para

Casa Minha Vida

que comparecer na Cohab e qual os documentos

que eu posso realizar uma nova inscrição.

e vir ate a Cohab pra recadastrar .

18/06/2015

cohab
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DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Pra você paticipar dos sorteios ou qualquer outro
projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer incrição,
trazendo os seguintes documentos original: •CPF
(do casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); •Comprovante de
Gostaria de me cadastra no programa minha vida

endereço - com CEP em nome do interessado, é

tenho 27 anos solteira e estou gravida pago

necessário comprovar no mínimo 2 anos de

aluguel,estou desempregada estou numa casa de
16/06/2015

moradia em Campinas, sendo uma

Daiane Aparecida de

fundo de dois cômodos 550,00 com ajuda do pai

Programa Minha

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano

Oliveira

do meu filho que mora em outra cidade gostaria

Casa Minha Vida

de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

de uma oportunidade e saber quais são os

dep. habitacionais); •Comprovante de renda

requisitos para participar. obrigado des de ja

formal: três últimos holerites (do casal e dos

gostaria muito de uma resposta .

16/06/2015

dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab
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DATA
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TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para inscrição deve apresentar os documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
Gostaria de me inscrever nos programas
16/06/2015 Karina Fracchia Marquesim

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda

habitacionais do meu município, como deve

Programa Minha

formal: três últimos holerites (do casal e dos

proceder e o que devo apresentar?! Aguardo

Casa Minha Vida

dependentes habitacionais); •Certidão de

orientações.

16/06/2015

nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha

Vida a renda máxima familiar é de até R$ 1.600,0

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você paticipar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer incrição,
trazendo os seguintes documentos original: •CPF
(do casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
16/06/2015

Cristiane florentino

Ola,gostaria de saber como faco para me

Programa Minha

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano

inscrever no programa da casa própria Obrigada

Casa Minha Vida

de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

16/06/2015

dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você paticipar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer incrição,
trazendo os seguintes documentos original: •CPF
(do casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram no
imóvel menores de 18 anos); •Comprovante de
endereço - com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
sou deficiente e moro de aluguel e trabalho com
16/06/2015

catia aparecida da silva

uma renda 1104.00 e gostaria de fazer o
cadastro,quais os documentos necessarios?

moradia em Campinas, sendo uma
Programa Minha

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano

Casa Minha Vida

de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para se inscrever basta trazer os originais dos
seguintes documentos •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
16/06/2015

Solangela Aparecida

Gostaria de me inscrever na Cohab,o que fazer e

Mariano

levar???

dep. habitacionais); •Comprovante de renda
Outros

formal: três últimos holerites (do casal e dos

17/06/2015

dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha

Vida a renda máxima familiar é de até R$ 1.600,0

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Já fui contemplada , gostaria de saber se ainda

Anônimo

KATIA CRISTINA DE JESUS CARVALHO cpf

Programa Minha

30717180808 email

Casa Minha Vida

manoelprofessordeartes@hotmail.com fones: 19
3909-0089 19 9 9144-0072 Obrigada

DATA
RESPOSTA

Pela consulta feita em seu cadastro ainda nao foi

tenho direito, só descobri hoje. 30717180808
16/06/2015

RESPOSTA

contemplada e voce deve vir fazer o
recadastramento com toda documentaçao
solicitada que voce pode verificar no site em
recadastramento

01/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

16/06/2015

ANDREA PAULA
ROBERTO

PRECISO URGENTE DE UMA MORADIA POIS
PAGO 800,00 REAIS DE ALUGUEL E SOU
SOZINHA.

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

17/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de
17/06/2015

Flávia Regina da Silva

solicito informação da escritura do imóvel situado
no endereço acima

Minuta de Escritura

Para que possamos orienta-la, será necessáro o
número do contrato

17/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, gostaria de saber o que tenho que fazer
17/06/2015

LUIZ PRISCO ALVES

para pegar a Minuta de escritura de compra e

Minuta de Escritura

venda do meu pai, Att. Luciano

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

17/06/2015

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.
Para atualizar o boleto, você precisa comparecer

gostaria de pagar um boleto atrasado teria como
17/06/2015

Anônimo

atualiza-lo ligo em todos os numeros mais
ninguem atende

pessoalmente á Cohab e apresentar um boleto
Programa Minha

anterior, se for empreeendimentos da Cohab,

Casa Minha Vida

agora, se for relacionado ao Programa Minha
Casa Minha Vida, você precisa procurar a Caixa
Economica Federal.

17/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, boa tarde, moro num apartamento que foi
sorteado pelo cohab (Residencial Sirius), porém
pago aluguel para o dono (que possui casa
própria em seu nome) no valor de 600,00$. Me
falaram que o dono não poderia ter alugado o
apartamento, pois a cohab não permite a venda,
doação ou aluguel dos apartamentos que doam
para pessoas que não possuem casa e condições
de comprar uma moradia. Moro com meu esposo

Informamos que o CAIXA ECONÔMICA

e 2 filhas(1 de 1 ano e outra de 5 anos), meu

disponibilizou o telefone 08007216268 Esse

esposo está desempregado e eu também,
17/06/2015

Anônimo

estamos sobrevivendo com ajuda que as pessoas
dão. Atrasei o aluguel do apartamento menos de
1 semana e o dono me ameaçou de despejar eu
na rua com minha familia. Se eu for despejada irei
morar na rua pois não temos outro local

Programa Minha
Casa Minha Vida

número de telefone, é uma das ferramentas de
um programa chamado "De olho na qualidade da

17/06/2015

Minha Casa Minha Vida", lançado pela CCAIXA,
para que a comunidade possa ser ouvida e fazer
as denuncias de irregularidades.

infelizmente. Ele pode fazer isso? Eu atrasei 5
dias o pagamento mensal, tenho cópia do
contrato de aluguel com firma autenticada em
cartório e os comprovantes de pagamento
também com a assinatura. Preciso muito de um
teto, e o dono desse apartamento não. Não sei
como ele ganhou sendo que tem gente (eu e
muitas outras) que precisa muito mais que ele. O que eu posso fazer? Tenho medo de ter que morar na rua.

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
17/06/2015 Taina Delaneza Dos Santos

Eu preciso muito sair da casa dos meus pais e

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

arrumar uma casa própria , pois é meu sonho .

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

17/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de
17/06/2015

Anônimo

boa tarde

Outros

17/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

boa tarde mo no jd santa mônica na rua Gustavo
17/06/2015

Anônimo

estuart hoje fizeram uma marcação nas casas
com números e letras 206 sh oque significa essa
marcação .tem como vcs me enviarem o mapa

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Essa informação é com a Secretaria de
Outros

Habitação, você pode ligar no número 19- 31199621

18/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
Preciso muito de uma casa , sai da casa dos
17/06/2015

Danilo Aguiar Montalvão

meus pais ,porque a situação tá complicado e
quero me casar ,poriso preciso de uma casa .

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

17/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

Primeiramente eu tinha uma casa e fui divorciada
17/06/2015

Maria De Lourdes Do
Nascimento

,aí separei e faz uns anos que moro com minha
mãe ,só que tenho 2 filhas ,e faço meus
artesanato ,faço minhas faxinas meu sonho é ter
uma casa própria ,só não tenho condições de ter .

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

17/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
17/06/2015

Anônimo

queria saber como faço cadrastro na cohab ?

Outros

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

17/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de
Oi gostaria de saber sobre atualização do
17/06/2015

miriam almeida da silva

cadastro, recebi uma mala direta da cohab, sobre
isso. quero saber até quando será feiro.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O recadastramento vai ate agosto e todos
deverao fazer ate o dia 30 de agosto observando
a data e horario de cada um.

18/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

boa tarde, como faço para saber qual o saldo
17/06/2015 Luzia dos Santos Nacimento restante para quitação do meu imóvel? aguardo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

retorno. att.,

RESPOSTA
Para que possamos orienta-la, precisamos do
número do contrato e o endereço do imóvel.

DATA
RESPOSTA
17/06/2015

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
17/06/2015

geane Christina mendes

Preciso muito de uma casa para mim e meu filho

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

pois pago aluguel e só sozinha.

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

17/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Meu nome é Roseni Evaristo dos
Santos do Nascimento. Eu gostaria de saber
sobre a matricula do meu imóvel, eu fui ontem na
18/06/2015

Anônimo

COHAB - Campinas, recebi um recibo de

Minuta de Escritura

quitação, neste papel encontra-se um número,

Se o nº é 2040039-0, é referente ao contrato seu
lote do Jardim Aruanã.

22/06/2015

gostaria de saber se é o da matricula ou de
contrato? Abraços
OLÁ Boa tarde gostaria de saber como funciona
as montagem de todas as documentaçaô quando
18/06/2015

Anônimo

agente leva na cohab depois desse processo.
qual e o segundo passo a pessoa aguarda pra
participar do sorteio como funciona grata.

Nao tem como responder para voce a sua
Outros

situaçao para saber se foi sorteado ou qual
situaçao por nao ter seu cpf:

01/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
Solicitação para participar deste projeto minha
18/06/2015

Reginaldo Pereira

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

casa minha vida pois até hoje pago aluguel estou

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

viuvo é preciso organizar minha vida espero que

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

atendam meu pedido

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, boa noite!! Mau nome é Maria Aparecida da
Silva, eu recebi a convocação para ir à Cohab dia
15 para atualizar meu cadastro para fila de
espera do programa da cohab, eu compareci na
cohab dia 15 mas infelizmente faltou alguns
documentos para a realização do meu cadastro,
18/06/2015

Anônimo

então marquei de voltar na semana para levar os

Outros

documentos que faltam e concluir o cadastro,

Voce ja fez seu cadastro atualizou ou voce pode
estar comparecendo nesta semana.

23/06/2015

mas devido há alguns imprevistos seria melhor
para eu voltar na cohab dia 22, na próxima
segunda-feira, portanto, eu gostaria de saber se
posso voltar dia 22 ou somente essa semana
mesmo. Atenciosamente, Maria Ap.da Silva.
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação

Prezado(a) Senhor(a), Venho por meio desta

financeira do contrato em referência. Assim, após

informar que já quitei as mensalidades da minha

a finalização desses procedimentos, cujo prazo

casa localizada na Rua Nossa Senhora das

estimado é de até 30 dias, entraremos em contato

Dores, 669 Vila Padre Anchieta - Campinas/SP e
19/06/2015

Jorge dos Santos

até a presente data não recebi o Termo de
Quitação e muito menos a Escritura do imóvel.
Peço a gentileza que entre em contato urgente
pelos telefones: (19) 991103151 e 981184600.
Meus dados documentais: Nome: Jorge dos
Santos CPF: 120.718.668-60 RG: 20.674.793-7

com o Senhor através do telefone informado na
Termo de Quitação

solicitação. Informamos, ainda, que enviaremos
para o endereço do imóvel, esclarecimentos
pormenorizados. Em caso de dúvidas, por
gentileza, entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9591, 3119-9592 ou 31199599, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

24/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

Boa tarde, Gostaria de saber como faço a
19/06/2015

Cláudio Fernando de
Andrade

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

inscrição para aquisição de imóvel pela Cohab
Campinas, e também saber se há algum beneficio
para pessoas portadoras de necessidades
especiais.

Outros

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber como denunciar
comercialização de imovel no residencial Abaete.
21/06/2015

Anônimo

Beneficiario Denise Santos Oliveira de Jesus Cpf

Programa Minha

As denúncia devem ser encaminhadas via

37941617854, não esta residindo no local. E

Casa Minha Vida

08007216268 da Caixa Econômica Federal.

imovel encontra se ocupado por outra familia.
Isso é correto?

23/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no

Bom Dia !!! Eu gostaria de saber quais
documentações necessárias para a inscrição do
21/06/2015

Rodrigo Nunes Vieck

imóvel da cohab? E como funciona as formas de
financiamento para a aquisição do imóvel? Grato!!
Att: Rodrigo Nunes Vieck

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Até a presente data, ainda não houve pagamento,
por parte do Tesouro Nacional, à respeito do
saldo devedor residual de responsabilidade do
FCVS (Fundo de Compensação das Variações

Gostaria de ter a informação se a Caixa
21/06/2015

Márcia Regina Martins
Fazani

Salariais). Cabe salientar que a CEF atua, no

Econômica assumiu os saldos devedores
existentes após nós termos pagos os 25 anos

Minuta de Escritura

para que eu possa solicitar a Minuta para efetuar

presente caso, como administradora do FCVS. À
respeito do saldo devedor remanescente,

24/06/2015

conforme já esclarecido na data de 06/04/2014,

o devido Registro. Att.Marcia

quando de seu comparecimento nesta Cohab-CP,
na CLFU - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, é de sua responsabilidade o pagamento
desse saldo devedor remanescente.

Bom dia, gostaria de saber a respeito das casas
do bairro eldorado aqui em Piracicaba. O que é
22/06/2015

Ana lucia

necessário pra conseguir uma casa que esteja
em situação de despejo, vcs poderiam por favor
entrar em contato comigo obrigada.

Outros

Informamos que esta Cohab Campinas não
possue qualquer imóvel na cidade de Piracicaba.

22/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
22/06/2015

Monique Gonçalves

OLÁ GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO A

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

INSCRIÇÃO? OBRIGADA

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

Por favor, quero saber como faço minha inscrição
22/06/2015

Beatriz Dal Colletto Bravo

para participar posteriormente dos eventuais
sorteios para ganho do imóvel.

Outros

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
22/06/2015

geraldo rubens culhari

Moro de aluguel, minha companheira é quem está

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

sustentando, por isso preciso de um imovel!

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
22/06/2015

Abrãao Strey

Pago alugeul preciso de um imovel !

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
Solicito a utilização do programa do governo
22/06/2015

Michele de Jesus Macedo

Minha casa minha vida.. sem mais delongas.
Obrigado

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
22/06/2015

Tainá Figueiredo da silva

como faço para me cadastrar

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

22/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de
22/06/2015

Anônimo

boa tarde,

Outros

23/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esta Companhia de Habitação Popular de
oi boa tarde ,meu nome é Ana Maria sou filha do

Campinas-Cohab-CP não comercializou unidade

sr. Germano, preciso de informaçao de como

habitacional no bairro Parque Nossa Senhora das

adquirir a minuta de escritura de um imovel da
22/06/2015 Germano do carmo busquim cohab, de limeira, esta quitado desde 2001 quero

Dores na cidade de Limeira. Solicitamos, o
Minuta de Escritura

obséquio, de verificar se o financiamento, por

saber como proceder e onde ir e quais

ventura, se refere ao agente financeiro Cohab-

documentos necessarios, desde ja agradeço e

Bandeirantes. A título de informação, o telefone

aguardo .obrigada.

PABX da Cohab-Bandeirantes é (19) 3731-1600.
E

24/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
22/06/2015

Juracy Mariano da silva

Não tenho moradia pago aluguel necessito de
uma casa

Outros

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

23/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

GOSTARIA DE FAZER DO PROGRAMA MINHA

do interessado, é necessário comprovar no

CASA MINHA VIDA, COMO FAÇO PARA SE
22/06/2015

REGIANO DOS REIS
SANTANA DA SILVA

INSCREVER SEGURAMENTE? ONDE DEVO
IR? E OQUE É NECESSÁRIO? SOU PAI DE
FAMÍLIA PAGO ALUGUEL, TENHO UMA
RENDA PER CAPITA BAIXA E NO MOMENTO
DESEMPREGADO.

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

23/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

Estou casada a pouco tempo necessito De uma
22/06/2015

ingrid costa da silva

moradia pois tenho um filho de 2 meses e nao
tenho condicoes para Pagar aluguel...

Outros

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

23/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
gostaria de saber, como posso me cadastrar no
23/06/2015

jean carlos favaro

programa de habitação, quais documentos devo
apresentar

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

23/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá gostaria de saber a respeito da situação de
uma senhora que se inscreveu a mais o menos 3
anos no programa minha casa minha vida, ela é
idosa e mora de favor com uma filha e dois netos
23/06/2015

Anônimo

Nosso cadastro possue a informaçao de criterios

pequenos, venho a algum tempo acompanhando

Programa Minha

onde consta que ela e idosa e entra em um grupo

a historia dessa senhora e venho buscando

Casa Minha Vida

com esse perfil. Mas é sorteio, conforme define a

algumas formas de ajuda-la, gostaria de saber se
o programa oferece alguma data especifica ou
alguma previsão para a contemplação do imóvel.
Att. telefone para contato 19.981760483 grata.

portaria do Programa Minha Casa Minha Vida.

01/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. CPF
(do casal); RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH
Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de
casamento (se casado); se separado ou
divorciado com a averbação; Certidão de óbito
BOA NOITE, SOLICITO INFORMAÇÕES
23/06/2015

(se viúvo); RG e CPF (daqueles que moram no

JÚLIO CÉSAR SOUSA

CLARAS SOBRE CRITÉRIOS E FORMAS DE

Programa Minha

imóvel maiores de 18 anos); Certidão de

SANTOS

INCLUSÃO/CADASTRAMENTO JUNTO À

Casa Minha Vida

nascimento (daqueles que moram no imóvel

COHAB .

01/07/2015

menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro, aposentado ou funcionário público; 03
últimos holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial; Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que
comprove a deficiência alegada e que contenha o
nº da Classificação Internacional de Doenças -

(CID) e a classificação da Deficiência de acordo c

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições estão abertas, você poderá se
inscrver de segunda a sexta feira, das 8h00 as
16h00, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
24/06/2015

Anônimo

gostaria de saber quando sera aberta as

Programa Minha

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

inscrições da COHAB

Casa Minha Vida

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda

24/06/2015

formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o

decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004. OBS:A

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
24/06/2015

Joelma Araujo dos Santos

INCRICAO MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

24/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer iscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
24/06/2015

Anônimo

Gostaria de saber qual a renda necessária para
se inscrever no programa da cohab

Outros

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

24/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de
24/06/2015

Anônimo

Boa Tarde

Programa Minha
Casa Minha Vida

24/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer inscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
24/06/2015

Janine Arceno Gabriel

BOA TARDE !! GOSTARIA DE SABER COMO

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

POSSO ME CADASTRAR NA COHAB.

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

24/06/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

a classificação da Deficiência de acordo com o de

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Moro no condominio D1, Residencial Sirius em
Campinas, e o apartamento ao lado do meu ficou
vazio 2 anos, a pouco tempo descobrimos que a
senhora que ganhou o apartamento tem casa
própria, e agora ela alugou o mesmo para uma
moça com 2 crianças pequenas e está cobrando
600,00 dela. Percebo que a moça por conta do
aluguel está passando necessidades,ela tem uma

Cabe-nos relatar que não é responsabilidade da

bebê com menos de 1 ano e recebe bolsa família,

Cohab-Cp a apuração e encaminhamento das

mas como ganha pouco e está desempregada
24/06/2015

Anônimo

pois tem depressão está em uma situação muito
difícil. O pai da filha dela está ajudando a mesma
com o aluguel, mas a alimentação está por conta
dela. A moça tem cadastro na Cohab e acho
muito injusto uma pessoa que não precisa ganhar
um apartamento, e ela que precisa e muito está
pagando aluguel para não ficar na ponte com as
crianças. Ela não tem condições de pagar aluguel
em outro local, a não ser um cômodo de fundo
oque será muito ruim, tanto para ela como para
as filhas. Espero que resolvam esse problema,
pois a dona do apartamento NUNCA veio pra cá.

irregularidades de venda das unidades, nem
Outros

tampouco das unidades vazias. Em vista dos
contratos serem de responsabilidade da Caixa
Econômica Federal as denúncias devem ser
encaminhadas através do 08007216268.

03/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

25/06/2015

NOME

SOLICITAÇÃO

Marcia Regina Rosa

Prezados, bom dia. Gostaria de saber se a Cohab
Campinas tem algum plano de moradia para
minha faixa salarial. Sou funcionária pública e
recebo pouco menos de 04 salários mínimos,
gostaria de participar de algum programa da
Cohab para conquistar minha casa própria.
Aguardo. Atte., Marcia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim a Cohab tem neste momento casas que
Programa Minha
Casa Minha Vida

serao construidas no Dic.VI, Dic I, Perseu,
Orozimbo Maia e Costa e Silva. Para obter

01/07/2015

informaçoes voce deve procurar a Cohab e falar
com o Guilherme ou Cesar

Bom dia!! Tenho cadastro para moradia e não
recebi nenhuma carta para recadastramento.
Fiquei sabendo por uma amiga que todos estão
sendo convocados via carta com data e horário
para comparecer à Cohab para recadastramento.

Voce pode estar vendo no site da Cohab em

Verifiquei no site e fui convocada para abril/2015,
25/06/2015

Valeria Aparecida Reis

mas como não recebi nenhum comunicado não
compareci.Liguei na Cohab e disseram que eu

recadastramento a data de sua chamada e
Outros

providenciar a documentaçao pois sua data foi dia

01/07/2015

28/04/2015 as 14:00 verifique e venha na Cohab

tenho que comparecer duas vezes, uma para

para fazer seu recadastro.

marcar e outra para recadastrar.Fica difícil para
quem trabalha ir duas vezes na Cohab, gostaria
de poder remarcar a data por telefone ou via email e ir apenas no dia do recadastramento.
Aguardo retorno. Obrigada Valéria Reis

Como o arquivo de pastas de contrato da Cohab
fica guardado numa outra empresa, estaremos
25/06/2015

Adriana Cristina Pereira

Copia do contrato

Cópia de contrato

solicitando o sua pasta e dentro de 02 semanas
entraremos em contato. Maiores informações no
fone: 3119-9675 / Fernando SIC

25/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é preciso ter o nome limpo, e as inscrições
estão abertas de segunda a sexta feira, das 8h00
as 16h00, voce deverá trazer os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
Bom dia. Gostaria de saber quando esta
25/06/2015

juliana cristina bressan

programado para fazer inscrição de casa, e se
tem que ser com o nome limpo? Att,

Programa Minha
Casa Minha Vida

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos

25/06/2015

dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o

decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004. OBS:A

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, gostaria de informações sobre o

25/06/2015

ACÁCIA REGINA LOPES
CANDIDO ROSA

programa de habitação, referente ao sorteio para

Houve um sorteio em 2015 que foi na data de

a cidade de Campinas/SP no ano de 2015, qual

23/02/2015 para o condominio santa luzia ainda

será a data de sorteio do programa, busquei
informações na Cohab de Campinas e a resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

nao chamamos para montar dossie (

01/07/2015

documentaçao) e neste momento nao ha previsao
de sorteio para este ano

do atende foi para aguardar um comunicado
oficial em minha residencia.
Boa Tarde! Tenho o protocolo Da Minuta de
Escritura. Fui ao Cartório e eles me disseram que
preciso entrar em contato com vocês para que
25/06/2015

Antonio Benedito Pinheiro

me enviem a Minuta pelo Correio. Onde contém

Minuta de Escritura

meus dados. Endereço e metragem da minha

Para que possamos orienta-lo, é necessário o
número do contrato

25/06/2015

casa. Como devo proceder? Obrigada! Antonio
Benedito Pinheiro
Boa Tarde! Tenho o protocolo da Minuta de
Escritura e fui ao Cartório para fazer a Escritura e
25/06/2015

Antonio Benedito Pinheiro

me disseram que preciso entrar em contato com
vocês para que me enviem a Minuta. Como devo
proceder? Obrigada! Antonio Benedito Pinheiro

Minuta de Escritura

Para que possamos orienta-lo, será necessário o
número do contrato

26/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, um dos principais requisitos, é que o
candidato comprove moradia em Campinas, no
mínimo 02 anos e apresente os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
Olá... Gostaria de ter minha casa própria... Mais
25/06/2015

Nilza Ramos Corrêa

gostaria que fosse em minhas condições... Desde
já obrigada.

Programa Minha
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necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

26/06/2015

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, um dos principais requisitos, é que o
candidato comprove moradia em Campinas, no
mínimo 02 anos e apresente os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
25/06/2015

Silas Henrique Barbosa de
Souza

Gostaria de saber como funciona as inscrições
para aquisição de casa por vocês. e quando pode
ser feita essa inscrição

Programa Minha
Casa Minha Vida

necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma

26/06/2015

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

OLÁ Boa tarde gostaria de saber como funciona
as montagem de todas as documentaçaô quando
25/06/2015

Anônimo

agente leva na cohab depois desse processo.
qual e o segundo passo a pessoa aguarda pra
participar do sorteio como funciona grata.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Cohab esta fazendo recadastramento para
Programa Minha
Casa Minha Vida

todos os cadastrados e neste momento, estamos
necessitando de todos os documentos originais.
Nao ha previsão de um proximo sorteio neste
momento

01/07/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, um dos principais requisitos são que
o candidato seja maior de 18 anos e que
comprove moradia em Campinas, no mínimo 02
anos e apresente os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
25/06/2015

Anônimo

Para se inscrever na cohab é necessário ter que
idade?

Outros

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

26/06/2015

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

deficiência alegada e que contenha o nº da Classi

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, tenho que ir na Cohab no dia 01/07
25/06/2015

Marta Aparecida Damaceno para renovação do cadastro, porém perdi a minha
da Silva

carta de solicitação, é necessário o comprovante
da mesma? Obrigada

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é ncessário a apresentação da Carta, porém
Outros

o recadastramento só será realizado caso você
compareceça na data agendada. Você pode
confirmar o agendamento no site da Cohab.

26/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, um dos principais requisitos são que
o candidato seja maior de 18 anos e que
comprove no mínimo 02 anos de moradia em
Campinas, apresentando os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel

25/06/2015

Maria Helena Bernardo

Eu gostaria de sair do aluguel,eu pago aluguel

menores de 18 anos); •Comprovante de endereço

amais de vinte anos tenho duas filhas,a minha

- com CEP em nome do interessado, é

profissão é de empregada domestica. Sou natural

Outros

necessário comprovar no mínimo 2 anos de

de Rio Claro SP,mas já moro a vinte cinco anos

moradia em Campinas, sendo uma

aqui!

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano

26/06/2015

de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a

deficiência alegada e que contenha o nº da Classi
Gostaria que me agendassem novamente meu
26/06/2015 Wilson Saraiva de Almeida recadrastamento se for possível em dias pares do
mês de julho.

Outros

O reagendamento só é feito pessoalmente

26/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde , fiz a quitação dos valores que faltava
no imovel do meu pai , ele faleceu . e nao
26/06/2015

jhony munis da silva

regularizou a nossa casa GOSTARIA QUE AS

Minuta de Escritura

CARTAS VIESSE EM MEU ENDEREÇO POIS

Anotamos em nosso controle o seu endereço
para correspondência.

30/06/2015

NA CASA NAO TEM NINGUEM. COMO FAÇO
Boa noite eu gostaria de sabe se o comprovante
26/06/2015

Anônimo

de endereço pode ser carta no meu nome porque

Programa Minha

Pode ser qualquer correspondência de Empresa

estão dizendo que não vale como comprovante

Casa Minha Vida

recebida em seu nome e em seu endereço.

29/06/2015

de endereço obrigado pela oportunidade
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

ola bom dia eu gostarai de faser o cadrastro pois

Campinas para retirar a relação de documentos

moro com a minha mae so que eu descobri em

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

pocas semanas que estou gravida e vou ter que
morar de aluguel e apenas meu namorado esta
27/06/2015 ana claudia nogueira de lima

trabalhando e eu nessecaria mente nau tenho
como trabalhar pois ninguem contrata gravida por

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

29/06/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

isso eu realmente preciso pois com os gatos do

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

bebe e pagar o aluguel meu namomorado nau ter

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

como pois e so ele ... obrigado pela atenção

COHAB Campinas e é GRATUITO.

Queria saber como vcs resolve problemas como
pessoas que são contemplada com aptos mas
28/06/2015

Anônimo

não moram e alugam..E os que realmente
precisam ficam na esperança de um dia
conseguir uma moradia..ainda posso reclamar
esse absurdo

As denúncias de ocupação irregular devem ser
Outros

realizadas através do 08007216268 da Caixa
Econômica Federal.

29/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

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),

29/06/2015

cibele fernanda ribeiro da
silva

ou entrar no site da COHAB Campinas:

eu quero ganhar por moro com minha tia gostaria
de sair de la e morar sozinha n tenho mae e nem

Outros

pai

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

29/06/2015

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.

29/06/2015

29/06/2015

severino da silva

Anônimo

para fazer transferencia deimoveis quero saber
se a esposa do titular pode fazer sem o mesmo

boa tarde gostaria de saber se ja ta renovando
cadastro. Pq fiz em 2009 e ate agora nada

Se vocês forem casados oficialmente pode sim.
Outros

Traga os documentos do casal e a certidão de

29/06/2015

casamento.
Consulte a lista com as datas para fazer o seu
Outros

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

29/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

29/06/2015

Oi Sou de Campinas Moro á 29 Anos aqui e ainda

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

não tenho minha casa própria e gostaria de ter

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Carlos Eduardo de Paula

mais não tenho condições de comprar uma por

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Machado

isso venho solicitar neste projeto Minha Casa

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Minha Vida Um Cadastro Para Concorrer á Este

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Sorteio .

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

29/06/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Ao comparecer para fazer o seu cadastro
apresente os formulários médicos e será
especificado em seu cadastro sua deficiência
para poder participar de cotas especiais, de
acordo com a legislação vigente. Favor
Boa tarde, gostaria de saber se deficientes

comparecer pessoalmente até á COHAB

possuem algum tipo de benefício/isenção de cota
29/06/2015

Anônimo

na cohab. Espero o contato via e-mail:
renan.nascimento@campinas.sp.gov.br Aguardo
ansiosamente. Att, Renan

Campinas para retirar a relação de documentos
Outros

(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.

30/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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),
30/06/2015 Aline Gonçalves de Almeida

Bom dia,gostaria de saber se consigo fazer a
inscrição pela Internet.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

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

30/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SENHORES, ESTOU PREENCHENDO ESTE
CADASTRO PORQUE ESTOU REALMENTE
PRECISANDO, MORAVA COM MINHA MÃE ATÉ
O ANO RETRASADO (2013) MAS ELA MUDOU
PRO PARANA, E COMO EU ESTAVA
ESTUDANDO, E JA TINHA MEU EMPREGO
FIXO NÃO PUDE ACOMPANHA-LA. DESDE
ENTÃO TENHO FICADO DE FAVOR NA CASA
DE PARENTES E AMIGOS , MOREI ALGUNS

O cadastro tem que ser feito pessoalmente aqui

MESES DE ALUGUEL MAS COM O ALUGUEL

na Cohab. Favor comparecer pessoalmente até á

NO PREÇO ABSURDO QUE SE ENCONTRA,

COHAB Campinas para retirar a relação de

NÃO TIVE CONDIÇÕES DE PAGAR E

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

COMPRAR ALIMENTOS, PAGAR ÁGUA E
30/06/2015

Luis Henrique Rossetti

ENERGIA ELÉTRICA, SEMPRE TRABALHEI,
MAS NUNCA GANHEI BEM O SUFICIENTE

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

PARA PODER ADQUIRIR UM IMÓVEL, NÃO

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

ACHO LEGAL PEDIR AJUDA, MAS ENQUANTO

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de

ERA SÓ EU, EU ME VIRAVA, O QUE TINHA

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

ESTAVA ÓTIMO, MAS A ALGUMAS SEMANAS

na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

EU E MINHA NAMORADA DESCOBRIMOS QUE
VAMOS SER PAIS.ENTÃO AGORA MAIS DO
QUE NUNCA PRECISO DE UMA CASA MINHA,
PARA QUE POSSA CONSTITUIR MINHA
FAMÍLIA , SEM ESTAR DEPENDENDO, OU ATÉ
ATRAPALHANDO ESSAS PESSOAS QUE ME
AMPARARAM ATÉ AGORA. ESPERO QUE
POSSAM ME AJUDAR, SE PUDEREM

30/06/2015

cohab

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

MÊS: JUNHO/2015 TOTAL: 154

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Há muitos anos atrás, eu transferi uma
casa que eu tinha da Cohab, no Pq Itajaí. A
transferência foi feita pela própria Cohab logo no
início do financiamento, uma vez que eu não tinha
condições de morar no local. Ocorre, que recebi
nesta semana um comunicado da Prefeitura de

Localizamos este contrato, e realmente existe

Campinas que existe uma dívida de taxa de lixo

uma transferência assinada em 31/05/1994, do

desde o ano de 2008 que ainda está em meu

nome da Sra. para o Sr. Eduardo Aparecido

nome e para que eles possam passar para o atual
30/06/2015

Olga Ivone de Oliveira

proprietário eu preciso de um documento onde
conste a transferência do imóvel. Eu gostaria de

Caetano e esposa. E apesar da Cohab/Campinas
Outros

já ter informado o nome do novo Promitente

07/07/2015

Comprador, poderá retirar uma cópia simples do

saber como faço para conseguir este documento

contrato de cessão de direitos, para apresentar

para levar à Prefeitura. O endereço completo é

na Prefeitura de Campinas. Telefone de contato -

Rua Jorge Lauandos, 55 - Conjunto Habitacional

19-3119-9559.

Parque Itajaí. Na Prefeitura me informaram que é
necessário que isto seja feito, porque mesmo que
eu pague esta dívida atual, que já está em juízo,
podem surgir novas dívidas enquanto constar o
meu nome na Prefeitura como proprietária.
Obrigada,
Boa Tarde! Tenho o protocolo da Minuta de

A minuta foi enviada por correio em 02/02/2010.

Escritura que diz que paguei.Fui ao Cartorio e
30/06/2015

Antonio Benedito Pinheiro

eles me disseram que preciso da Minuta para
fazer a escritura. Agora preciso que me enviem a
Minuta. Como devo proceder?? Obrigado!
Antonio Benedito Pinheiro

Minuta de Escritura

Caso não esteja encontrando, favor entrar em
contato pelo telefone 19-3119-9559 falar com
Eliane.

07/07/2015

