cohab

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

MÊS: JULHO/2015 TOTAL: 184
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

solicito a atualização do meu cadastro pois
01/07/2015

augusto jose januario

somente hoje foi que eu vi meu nome na lista de
atualização de cadastro, por isso pesso a sua

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o seu
Outros

compreensão estou morando de favor.

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

01/07/2015

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

Gostaria de saber como faço a inscrição para
01/07/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Raphael Ricardo Pereira

sorteio de moradias? E se eu posso fazer,sou

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Faustino

solteiro e nao tenho filhos..Eu posso fazer a

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

inscrição?

01/07/2015

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.

01/07/2015 João Paulo da Silva Santos

Gostaria de saber quanto tempo falta para quitar
a prestação da cohab.

Termo de Quitação

Favor comparecer o titular do imóvel pesoalmente
na Cohab Campinas para solicitar tal informação.

01/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola gostaria de saber.eu sempre morei de aluguel
nos últimos anos não recebi corespondencia em
meu nome.por conta de meu nome esta no spc.se
eu não tiver correspondência em meu nome
perderei o direito a moradia.tenho muitos anos
01/07/2015

noemi de jesus costa

que espero por ser comtemplada e nunca fui ,foi
solicitada pra recadastramento no dia

Pode ser uma nota fiscal de algum produto
Programa Minha

comprado em seu nome, correspondência de

Casa Minha Vida

Empresas em seu nome etc. Caso tenha dúvidas,

01/07/2015

ligue para o setor de recadastramento: 3119-9522

21,07,2015.e o único comprovate são meus
olerite e o tempo de servico .mas sou nascida
aqui a mas de 36anos esa e minha
duvida.obrigada pela atencao

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Oi gostaria de saber pra fazer a inscrição da
01/07/2015

Anônimo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

minha casa minha vida pode ser qualquer dia e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

qualquer horário ou tem que marcar um horário

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

com vocês antes

01/07/2015

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

GOSTARIA DE SABER PQ AINDA NAO FUI
Como se trata de um sorteio, não temos como

SORTEADA POIS TENHO CADASTRO A 14
01/07/2015

RNATA GRIGGIO

ANOS E ATE AGORA NADA JA FUI
RECADASTRAR 4 VESES E NADA E MEUS

Outros

passar uma data de aquisição do imóvel.
Mantenha seu cadastro atualizado para poder

01/07/2015

participar dos próximos sorteios.

COLEGAS FISERAO ESCRICAO A 1 AO 2 E JA
FORAO SORTEADOS

01/07/2015

Janaina de Lima

Informações sobre imóveis com dívidas, para
leilão.

Os imóveis que são retomados pela Cohab
Outros

Campinas através da Justiça, serão chamados os
adquirentes que estão no cadastro.

01/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa Noite Estou Interessada em me Cadastrar na
01/07/2015

Valcir Ferreira

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Minha Casa Minha Vida, quais são os

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

documentos necessários e as condições. Fico no

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Aguardo Sem Mais. Valcir Ferreira.

02/07/2015

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.
Compareça com o proprietária até a Cohab

gostaria de saber se consigo compra alguma
01/07/2015

audrey

casa da cohab,se consigo regularizar ou se é

Campinas para saber da situação do imóvel, ou
Outros

ilegal comprar com o proprietario

seja para saber se existe débito e se informar

02/07/2015

sobre a transferência. Horário: de segunda à
sexta-feira, das 8:00 as 16:00 horas.
A´partir dos dezoito anos. 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

01/07/2015

Anônimo

com quatos anos pode fazer a intriçao na cohab ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/07/2015

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

Gostaria de saber se existe previsão de sorteio
01/07/2015

Anônimo

de unidades habitacionais ainda este ano em
Campinas?

Existe uma previsão para o final do ano. Continue
Outros

acessando o site da Cohab Campinas para saber
das notícias dos próximos sorteios.

02/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa Noite. Gostaria de me inscrever para o
02/07/2015

Marco Antonio Merighi

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Programa Minha Casa Minha Vida. Como Faço

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

fazer e o que devo levar. Ficarei Aguardando no

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

meu Email Acima. Desde já agradeço!

02/07/2015

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 ! Eu Pedro dos santos estou informando
que houve mudança de endereço, estou

Atualização de cadastro apenas pessoalmente .

informando o novo , rua francisco de campos de
02/07/2015

pedro dos santos

abreu 963 frente vila georgina campinas cep
13043710.e informar meu numeros de telefones

Consulte a lista com as datas para fazer o seu
Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

02/07/2015

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

residencial 19 21177120, 19 999242827. obrigado

direto) - RECADASTRAMENTO .

observaçao:estou cadastrado e esperando dia
23de julho para pegar meu cartao coab.
Bom dia bom gostaria de fazer o cadastro porque

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

eu preciso de uma casa pois tenho uma filha de 3

Campinas para retirar a relação de documentos

anos eu estou desempregada meu marido

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

também não temos condições de pagar um
aluguel,e no momento estou morando com a mãe
02/07/2015

Leticia de Carvalho

dele que paga alugue sozinha então somos 5
pessoas vivendo com um salário mínimo sendo
que temos que pagar aguá luz e o aluguel e não
temos outra saída a não ser tentar o cadastro e
na casa somente ela que trabalha obrigado
qualquer coisa tenha um bom dia

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

02/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, sou moradora da cidade de cosmópolis
e gostaria de saber se há algum programa onde
02/07/2015

Eadred Ribeiro

eu possa me inscrever para comprar uma casa
na cidade de campinas. Em caso afirmativo, quais

As inscrições para o Programa Minha Casa Minha
Outros

vida, são para moradores que residam na cidade

02/07/2015

de Campinas a mais de dois anos.

seriam os documentos necessário e o que devo
fazer. Grata.

Sim precisa atualizar seu cadastro ainda este
02/07/2015

Sheila Nunes da Silva Silvan
Nunes da Silva

BOM DIA. Eu gostaria saber sobre o cadastro
que me escrevi na Cohab de habitações. Eu

ano. Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

tenho que estar renovando de ano em ano?

seu RECADASTRAMENTO no site da Cohab

02/07/2015

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) - RECADASTRAMENTO
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Bom dia Gostaria de saber o que tenho que levar

ou entrar no site da COHAB Campinas:

para efetuar um cadastro junto a COHAB. Tenho
02/07/2015

Rafael Contatori

interesse nesse projeto de Lotes Urbanizados

CADMUT

para famílias com renda entre R$1.600,00 e

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

02/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

R$5.000,00. Obrigado Rafael Contatori

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

apresento duvidas qaunto aos documentos por
02/07/2015

joice barioni

exemplo meus pais moram em casa de cohab e
eu moro com eles como apresentar o endereco

Você precisa ter alguma correspondência
Outros

03/07/2015

Claudia Eunice de Moraes

Boa Tarde, fiz inscriçao para casa e quero saber

Medeiros

que mes sera o sorteio? Muito obrigado.

Andreza Ferreira

Outros

Ainda não temos a data exata, mas a previsão é
para o final do ano.
Apenas pessoalmente, mas consulte o site e o

Bom dia! Possuo um cadastro na Cohab, porém

link abaixo para saber de sua data para atualizar.

meus dados estão desatualizados. Gostaria de

Havendo dúvidas ligue para: 3119-9522. Consulte

saber se é possível atualizar os meus dados por

02/07/2015

deste ano 2015.

de moradia??
02/07/2015

recebida em seu nome no ano de 2013 e outra

Outros

a lista com as datas para fazer o seu

email ou somente pessoalmente. Desde já

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

agradeço pela atenção. Att, Andreza Ferreira

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

02/07/2015

03/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 24/07/2015, horário das

Favor informar a situação do imóvel identificado e

08h às 15h, Departamento

quais as providências para emissão da minuta de
03/07/2015

Izaias Gomes de Assis

escritura, documentos para apresentação e

Minuta de Escritura

outras situações pertinentes ao processo para

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

06/07/2015

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

regularização. Aguardo retorno tempestivo. Grato.

3119-9599 ou 3119-9592. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

03/07/2015

RAFAEL ANTONIO ABREU
DE OLIVEIRA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Olá, gostaria de saber como e o que eu preciso
fazer para me cadastrar nos programas

Outros

habitacionais da Cohab. Obrigado.

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

03/07/2015

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

03/07/2015

BOM DIA POR FAVOR GOSTARIA DE SABER

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

QUAL O HORARIOPARA INSCRIÇÃO PARA O

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Andreia simone carvalho

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

martins

DOCUMENTOS NESCESARIO. SEM MAIS

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

AGRADEÇO DESDE JA....OBRIGADO. ASS

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ANDREIA.

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

03/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/07/2015

gilcirleide araujo

Quero saber se está havendo inscrições para o

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/07/2015

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

Gostaria de saber quando será os próximos
05/07/2015

Lais Bonfim Garcia

sorteio e quando pode começar a fazer a

Outros

inscrição.

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

06/07/2015

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

BOA TARDE , CAROS , GOSTARIA DE
05/07/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

ANA CLAUDIA NOGUEIRA

INFORMAÇÃO PARA INSCRIÇÃO COMO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

JUSKAS

PROCEDER E ONDE IR QUE DATA HORARIO

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DESDE JA AGRADEÇO ATENÇAO

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

06/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber, o dia do meu recadastramento
05/07/2015

Joelma Silva marques

dos meus dados no programa minha casa minha

Programa Minha

Seu recadastramento está agendado para o dia

vida que já esta agendado, mas não me lembro a

Casa Minha Vida

21/07/2015 as 10:00 hs.

Programa Minha

Ainda não temos data definida para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

06/07/2015

data.
05/07/2015

paulo ricardo santos
marcondes

Quando sera o proximo sorteio?

06/07/2015

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/07/2015

Anônimo

Gostaria de saber a lista de documentação para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

recadastro

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
gostaria de saber que tipo de comprovante posso
usar no recadastramento? pois em casa nao
tenho nada com meu nome e nao encontrei uma
06/07/2015

Anônimo

conta com 2 anos que outro tipo de comprovante
posso usar?agaurdo uma resposta em breve pois

Precisa necessariamente de um comprovante de
Programa Minha
Casa Minha Vida

o prazo para recadastramento ja esta acabando

correspondência em seu nome, de 2013 e outro
de 2015. Caso haja dúvidas, ligue para o fone:

06/07/2015

3119-9522 e informe-se. lo R. B. Ribeiro Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

meu e mail para resposta anny_sousa@msn.com
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:
06/07/2015

Bruna Reis de Melo

Gostaria de me inscrever e ganhar um imovel.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

06/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Parque Itajai III ainda não está disponível para
06/07/2015 DALMO BRANCO JUNIOR

COMO FAZER ESCRITURA

Minuta de Escritura

fazer escritura. Assim que o cartório avisar a
Cohab, entraremos em contato para efetuar a

06/07/2015

lavração da escritura.
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:
06/07/2015

Rafaela Aracele Neves

bom dia como faço para faze a inscrição minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Franco

casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Gostaria de saber se caso não tenha
06/07/2015

Rafael Vieira das Neves

comprovante de 2 anos de moradia em campinas
como contas, eu posso usar minha carteira de

Outros

Não pode. Apenas correspondências recebida em
seu nome.

06/07/2015

trabalho como comprovante?
06/07/2015

Taina

Ola bom dia gostaria de saber se funcionara

Programa Minha

Não, apemas até quarta dia 08/07 e retornará no

normalmente o atendimento sexta feira 10/07

Casa Minha Vida

dia 13/07.

06/07/2015

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 29/07/2015, horário das
08h às 15h, Departamento
06/07/2015 Luís Aparecido de Campos

Solicito a minuta do imóvel indicado acima.

Minuta de Escritura

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.

06/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A renda familiar é de R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais. 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
06/07/2015

Anônimo

queria saber qual é a renda estipulada para
adquirir um imóvel na coab

Outros

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

06/07/2015

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.

06/07/2015

lucilene lonardoni

Boa tarde, Sou moradora de Campinas a 15

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

anos, e pago aluguel. Gostaria de saber como

Campinas para retirar a relação de documentos

faço para fazer uma inscrição para aquisição de

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

uma casa própria, ou os programas disponíveis

ou entrar no site da COHAB Campinas:

para eu poder financiar um imóvel para mim e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

meu filho. Se pela Cohab ou o programa minha

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

casa minha vida, como posso iniciar este

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

processo? Atualmente estou desempregada, mas

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

minha renda é de 1 a 3 salários mínimo. No

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

aguardo de uma orientação. Obrigada.

COHAB Campinas e é GRATUITO.

06/07/2015

Ainda não temos data prevista para o próximo
06/07/2015

Anônimo

Olá gostaria de saber se dia 11 de julho vai ter

Programa Minha

sorteio. obrigado

Casa Minha Vida

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

07/07/2015

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

07/07/2015

Anônimo

bom dia

Outros

Envie sua solicitação.

07/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Nayara da Silva

Gostaria de me cadastrar para concorrer a uma

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

casa pelo minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

07/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Ainda não temos a previsão para o próximo
07/07/2015

Anônimo

quantas vezes no ano tem sorteio de minha casa
minha vida?

Outros

sorteio. Nâo podemos informar quantos sorteios,
pois a Caixa Econômica Federal vai cobstruindo e

07/07/2015

passa para a Cohab sortear os imóveis.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/07/2015

Anônimo

Olá... atualmente estão abertas inscrições para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha casa minha vida em Campinas?

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.

07/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Venho através deste solicitar um agendamento
07/07/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

RAFAELA PEREIRA DOS

para cadastro no programa Minha Casa Minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

SANTOS

Vida (COHAB). Aguardo retorno o mais breve

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

possível.

07/07/2015

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

08/07/2015

Magdiel Ribeiro Padilha

Bom dia Venho hoje solicitar moradia pois estou

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

desempregado e necessitando de uma casa.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Consulte a lista com as datas para fazer o seu
Olá, bom dia! Gostaria de saber qual a próxima

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

data prevista para novo sorteio em Campinas? E
08/07/2015

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

ALINE RAFAELA

se preciso refazer meu cadastro para um próximo

Programa Minha

direto) - RECADASTRAMENTO Ainda não temos

RAIMUNDO

sorteio, pois troquei de emprego e minha renda

Casa Minha Vida

data prevista para o próximo sorteio. Acompanhe

diminuiu. O sorteio ainda é feito com base na

pelo site da COHAB Campinas as notícias em

renda da família? Att, Aline Rafaela Raimundo

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

08/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,

Contrato 105144 mutuario aparecido carlos dos
08/07/2015

Anônimo

reis imovel em sao jose do rio pardo sp rua

Termo de Quitação

floriano folharine 190 vale do redentor 1

através de Procuração específica para esse fim.
Portanto, o interessado deve se identificar nessa

13/07/2015

solicitação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9591,
3119-9592, 3119-9599, falar com Felipe, Vicente
ou Wladimir. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.
Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site

08/07/2015

fabiano

tem como cadastrar no programa minha casa

Programa Minha

mina vida pela internet

Casa Minha Vida

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

08/07/2015

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.

Boa Tarde! Gostaria de saber se amanhã (09/07)
08/07/2015

Anônimo

haverá atendimento. Tenho interesse de fazer a
inscrição, porém sou solteira. Posso fazer?

Programa Minha

Não. O atendimento voltará na segunda-feira

Casa Minha Vida

13/07.

08/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim, não tem problema. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

Gostaria de saber se posso me cadastrar no
08/07/2015

Anônimo

programa de moaradia se estou desempregado

Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)

08/07/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

no momento

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.
Para que possamos informa-lo(a) é necessário o

Queria saber sobre a liberação da escritura das
08/07/2015

Anônimo

casas financiadas e ja quitadas pela cohab em

Minuta de Escritura

itapira-SP

A Cohab Campinas não tem convênio com

"COOPERATIVA HABITACIONAL
BANDEIRANTES DE CAMPINAS",
responsável,responsável, na época sobre o

13/07/2015

endereço do imóvel.

Solicito informações referentes ao Endereço da
09/07/2015 Dorcas Antonia de Oliveira

nome do adquirente, número do contrato e

nenhuma Cooperativa. Entre em contato com o
Outros

Fundap no fone: 3119-9615 para poder lhe dar

13/07/2015

esta informação sobre o endereço desta

"CONJUNTO HABITACIONAL BANDEIRANSTES

Cooperativa.

DE CAMPINAS". Muito Obrigada
BOM DIA. EU PRECISO SABER ONDE ESTÃO
TODAS AS OBRAS DA MINHA CASA MINHA
VIDA DA REGIÃO DE CAMPINAS. POIS EU
PRECISO VISITAR E ME DESENVOLVER
COMO FORNECEDOR COM NOSSOS
09/07/2015

SERGIO FONSECA

DESMOLDANTES BIODEGRADAVEIS. SO
PRECISO DO NOME E ENDEREÇO DA OBRAS.
NO AGUARDO. SÉRGIO FONSECA DIRETOR
PRESIDENTE LIFE QUÍMICA GROUP FONE:
016.9.8112-9000 // 16.9.9779-1900 ID NEXTEL:
80*41263 Email: sergio@lifequimica.com //
sraf@terra.com.br www.lifequimica.com

Quem pode lhe dar esta informação é a Caixa
Outros

Econômica Federal no setor de Habitação. Em
Campinas no fone: (19) 3343-4000.

13/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Não pode, precisa ser qualquer correspondência

Nao tenho nada no meu nome pra usar como
09/07/2015

RESPOSTA

comprovante de residencia meu fiho esta

Programa Minha

matriculado na mesma creche a cinco anos serve

Casa Minha Vida

como comprovante uma declaracao da creche

recebida em seu nome, nota fiscal de algum
produto adquirido na época etc. Havendo dúvidas

13/07/2015

entre em contato pelo fone: 3119-9522 no setor
de CADASTRO / RECADASTRAMENTO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

09/07/2015

Anônimo

Gostaria de informações para me inscrever no

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Programa

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/07/2015

Anônimo

Olá bom dia! Como faço o cadastro no programa?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

13/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados senhores, hoje, dia 10/07/2015 - das 8h
às 15 h - é a data do meu Recadastramento - CIM
(Data de Retirada de Cartão) junto à COHAB.
Nesse caso, às 8h eu já me encontrava nos
portões do prédio da COHAB, a fim de cumprir tal
finalidade. Entretanto, encontrei uma notificação
afixada na portaria a qual informava: por decreto
do prefeito municipal, em virtude do feriado do dia
09/04/2015, a Cohab permanecerá fechada nas
10/07/2015

Silvio Medeiros

datas de 09 e 10/07/2015. É por este fato que
escrevo esta presente comunicação,

Lamentamos o engano ocorrido com a data, mas
Outros

o Sr. pode comparecer sim a partir de hoje dia

13/07/2015

13/07/2015 para a retirada de seu cartão.

perguntando: em que data devo retornar para ser
atendido? Pressuponho, da minha parte, que a
data será no primeiro dia útil após o dia 10/07,
isto é, dia 13/07 (mesmos horários) na próxima
segunda-feira. Estou certo?! Agradeço
antecipadamente a informação, cordiais
saudações do Silvio Medeiros. (tel: 19-32243554
e celular: 19-993471145. Campinas, 10 de julho
de 2015.

Informamos que o inventário deve ser
providenciado antes da minuta de escritura, tendo
em vista que a minuta será elaborada para os
10/07/2015

leandro donizeti coltri

Gostaria de pegar a minuta para fins de
inventarios

Minuta de Escritura

herdeiros dos direitos do imóvel, ou seja,
conforme o inventário. Quando o inventário
estiver pronto deverá entrar em contato com esta
Cohab/CP, para verificar se o contrato esta apto
para a liberação da minuta.

13/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
11/07/2015

Cíntia Cristina Joaquim

Quero fazer a inscrição.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/07/2015

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),
Bom dia! poderiam me informar como faço pra me
13/07/2015

Renan Fernandes

inscrever na COHAB ou no Programa Minha
Casa Minha Vida

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/07/2015

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

Gostaria de saber se já saiu a data para
montagem da pasta para os sorteados do
13/07/2015

natalia dos santos andrade

Residencial Santa Luzia no bairro Santa Lucia -

Programa Minha

alves

Campinas. E qual os documentos necessarios

Casa Minha Vida

para que eu já providencie. aguardo contato certa
de que irão me responder.

Ainda não temos data prevista com a Caixa
Econômiva Federal. Aguarde comunicação da
Caixa ou da Cohab Campinas.

13/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Sou separada e com 2 filhos menores, nunca fui

ou entrar no site da COHAB Campinas:

casada, apenas vivia junto, mora na casa da
13/07/2015

Anônimo

minha mãe, recebo pensão alimenticia no valor

Outros

de 1.000 reais, gostaria de saber quais

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

13/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

documentos preciso para fazer minha inscrição

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),

FAVOR INFORMAR COMO E ONDE FAÇO
13/07/2015

MARIA ROSELI MAGLIO

CADASTRO DA COHAB. AGRADEÇO A
ATENÇÃO E AGUARDO RETORNO.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/07/2015

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

boa tarde eu gostaria de saber quanto tempo
13/07/2015

Lucia Freitas

demora para sair a casa depois da inscriçao pq
eu pago aluguel e é deficil obrigada

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

13/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tem uma casa abandonada no endereço Rua
guainás ,n148 no costa e silva cep: 13081-040.
13/07/2015

michelle calicchio epifanio

Gostaria de saber a situação da mesma em
termos de IPTU ...se está regularizado ou se tem

Outros

Não podemos dar informações a terceiros.
Apenas ao proprietário ou ao responsável legal.

13/07/2015

débitos. E porque a casa se encontra
abandonada.
13/07/2015

Daiane Sales da Silva

gostaria de saber para estar fazendo
recadastramento pois passou o prazo foi 20/03

Outros

Favor ligar para o fone: 3119-9522 para se
informar.

13/07/2015

denuncia de pessoa que possui apartamento no
As denúncias sobre o Programa Minha Casa

jd bassoli e esta fechado a pessoa possui casa
13/07/2015

Anônimo

em monte mor e a inda foi sorteada nas casas de
monte mor os apartamentos foram sorteados a

Outros

Minha Vida, neste caso sobre o Jardim Bassoli,
devem ser encaminhadas junto à Caixa

15/07/2015

Econômica Federal através do 08007216268.

semana passada em momte mor nome da pessoa
francislaine costa
Boa tarde, estou precisando muito de uma casa
para morar,porque moro de aluguel mas não

13/07/2015

estou conseguindo pagar estou desempregada ,e

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

tenho um filho para cuidar de 3 anos, não estou

Campinas para retirar a relação de documentos

trabalhando porque estou gravida e estou

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

separada faz 3 meses do pai do meu filho ele só

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Fernanda Cristina Toledo

ajuda quando dá, meus pais não tem condições

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Cardoso

de pagar um aluguel pra mim, porque meu irmão

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

e minha irma que tem 3 filhos mora com eles e

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

minha irma também não trabalha e o marido dela

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

esta preso, por isso não da pra mim pedir ajuda

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

aos meus pais, mas estou pedindo a ajuda de

COHAB Campinas e é GRATUITO.

vocês, espero que possam me ajudar. Obrigado!!
FERNANDA .

14/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
13/07/2015 michelly keylly alves dos reis

Solicito cadastro do programa minha casa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/07/2015

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),
Olá ! Gostaria de saber quais os requisitos
13/07/2015

Anônimo

Necessário para fazer o cadastro no programa
minha casa minha vida . Obrigado

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

14/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados Senhores. Recebi uma carta solicitando
minha presença para atualização cadastral no dia
14/07/2015, porem no dia 06/07/2015 fui
assaltada perto de minha residencia onde me
roubaram a bolsa cujos documentos estavam
nela junto a outros objetos pessoais. Ja solicitei
2@ via da Carteira profissional, CPF,Titulo e RG
no qual somente estará pronta na 4 feira dia 15//
como preciso levar xerox de todos os
13/07/2015

Alice Junqueira

documentos gostaria de saber se é possivel
prorrogar essa data para outro dia para que eu

Compareça pessoalmente para explicar o seu
Outros

caso ou ligue para o fone: 3119-9522 para

14/07/2015

agendar uma nova data.

pudesse ter tempo e não perdesse a
oportunidade que aguarda a mais de 30 anos de
participar do proximo sorteio da casa propria.
Espero que entendam e me de nova
oportunidade, de atualizar novamente mesmo
tendo feito isso o ano passado, quando fui até a
cohab e atualizei meu endereço pois tenho
cadastro desde 2001. aguardo resposta
atenciosamente Alice Junqueira.

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Bom dia. Me chamo Andreza gostaria de saberse
14/07/2015

Anônimo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

posso me candidatar ao programa morp em

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Campinas à 5 anos trabalho fora tenho um filho

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

de 9 anos pago aluguel sou mãe solteira.

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.

14/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, Gostaria de fazer o meu cadastro para

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

aquisição da minha casa própria,como devo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

prosseguir? Quais são os documentos que
14/07/2015

Lucimara Joice de Lima

preciso apresentar? Ou eu consigo fazer o

Outros

cadastro pela Internet aqui no próprio site da

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

14/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Cohab? Aguardo um retorno. Obrigada Lucimara

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Joice De Lima

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

SOU FILHA DO TITULAR DO CONTRATO E NA
SEMANA PASSADA SOLICITEI A CÓPIA DO
CONTRATO A FIM DE INGRESSAR NA
JUSTIÇA PARA OBTER A MINUTA DE
ESCRITURA DO IMÓVEL. ACONTECE QUE A
COHAB ESTÁ COLOCANDO OBSTÁCULOS
PARA DISPONIBILIZAR O DOCUMENTO, POIS
DIZEM QUE SÓ ENTREGAM EM MÃOS PARA
MEU PAI OU MINHA MÃE. ELES SÃO

Não conseguimos entrar em contato com a

PESSOAS DE IDADE E FICA DIFÍCIL SE
14/07/2015

Andréia Ramos Cruz

LOCOMOVEREM À CIDADE DE CAMPINAS.
SOLICITEI QUE ENVIASSEM O DOCUMENTO
PELO CORREIO E ME COMPROMETI A FAZER
O DEPÓSITO NO VALOR DE 63,00, MAS NÃO
ACEITARAM. GOSTARIA DE PEDIR MAIS UMA
VEZ QUE ACEITEM A OPÇÃO DE POSTAR O
DOCUMENTO PELO CORREIO E
DISPONIBILIZEM UMA CONTA PARA QUE EU
FAÇA O DEPÓSITO DO VALOR DO
DOCUMENTO. NO AGUARDO ANDRÉIA
RAMOS

Cópia de contrato

senhora no número acima citado. Por favor ligue
para a funcionária Carla no fone: 19 3119-9576
que irá providenciar sua solicitação.

14/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, por gentileza minha cunhada negociou
junto a Cohab um imóvel que ira construir aqui no
bairro DIC 6 ao lado da guarda municipal com
14/07/2015

jose gomes de lima

previsão de entrega para final de setembro mais
até agora não começaram as obras por favor

A licitaçao atrasou um pouco mas devera iniciar
Outros

em breve e podera atrasar um pouco e sera

24/07/2015

entregue em breve

confirme pra mim se sera entregue realmente em
setembro e quando ira começar? Desde de já
obrigada pela atenção. JOSE GOMES DE LIMA
Eu preciso da copia do contrato, pois estou tendo
14/07/2015

Fabrizio Fernandes de
Freitas

problemas com o meu vizinho que esta utilizando
o muro direito do meu imóvel que pertence a

Anônimo

citado em sua solicitação. Caso não ocorra este
Cópia de contrato

contato até amanhã dia 15/07, ligue para o fone:

minha propriedade e preciso da cópia para

19 - 3119-9575 / 03119-9576 e fale com a

mostrar que a propriedade é minha.

funcionária Carla.
Ainda não temos data prevista para o próximo

Gostaria de saber quando terá um novo sorteiro
14/07/2015

Entraremos em contato com o senhor no telefone

referente ao programa minha casa minha vida..
Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

14/07/2015

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

14/07/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Quero fazer inscrição na Cohab Campinas,tem
14/07/2015

Carlos neves da silva

alguma restrição? quais os próximos lançamentos
para 2015? Att.

Outros

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

15/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber como anda o processo de
regularização do bairro Jd. Novo Planalto de
Viracopos Campinas, pois a anos esperamos
uma resposta da Cohab, a mais ou menos 15 aos
não temos redes de água e esgoto oficial, asfalto

Informamos que o processo de Regularização

e nem nomes nas ruas com CEP por isso não
14/07/2015

Marcelo Justino Braz

temos correios em nosso bairro, só lembrando

Regularização

nosso bairro não é invasão foi a construtura que

Fundiária

faliu e estamos nas mãos da Cohab até hoje

Fundiária é de responsabilidade de Secretaria
Municipal de Habitação (Sehab): Rua São Carlos,

12/08/2015

677 – Pq. Itália – CEP 13035-420 Telefone: (19)
3119-9501

gostaria de saber se à algum órgão responsável
em que posso cobrar essa resposta. Aqui
próximo a vários bairros que foram invadido e já
tem a documentação(escritura) e até asfalto. O
que falta para o nosso estar legalizado?
Ola boa noite já tem alguns anos que meu irmão

Ainda não temos data prevista para o próximo

se inscreveu, e fez o recadastramento no mês
14/07/2015

Anônimo

5/2015 gostariamos se já tem algum sorteio

Programa Minha

programado de casas ou Aps tanto faz, e se sim

Casa Minha Vida

se já eh possivel saber a região.Desde já

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

15/07/2015

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

agradeço
ola bom dia vi na relação de documentos pra
cadastro é necessário apresentar:03 últimos
holerites (do casal e dos dependentes
15/07/2015

Anônimo

habitacionais) se estiver trabalhando registrado –
são necessários 3 para realização de média
salarial;...mas minha mãe recebe um beneficio
assistencial BPC e não tem holerit...como fazer
nesse caso? obrigada!

Traga um comprovante bancário deste valor de
Outros

renda. Mesmo que não tenha renda formal, não
esqueça de trazer a carteira de trabalho.

15/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Como faço para recadastrar no programa?
15/07/2015

Ivânia Lopes Lima

Vizinha recebeu minha carta em Fevereiro e só
entregou essa semana...

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

15/07/2015

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

Boa tarde, Sou Jackson, filho do titular do imóvel,
e estou tentando imprimir as prestações que
estão em aberto para efetuar o pagamento, e
15/07/2015

Jackson Cristian Nogueira

quando tento imprimir apresenta a seguinte

Rizardi

mensagem:"O contrato está inativo- Entre em

Ligue para a Coordenadoria de Cobrança e
Outros

informe-se sobre este contrato, nos fones: 3119-

15/07/2015

9577 / 3119-9580.

contato com a COHAB-CAMPINAS". tem alguma
forma de eu conseguir imprimir os boletos sem
precisar ir até a COHAB? Obrigado

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:

quero saber como faco a inscricao pra poder ter a
15/07/2015

Anônimo

casa propria pq morro em um trreno sem
escritura e que pertence a prefeitura.

Outros

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

15/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
15/07/2015

Vanessa de Jesus

Gostaria de ser cdastrada no programa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Goncalves

habitacional de Campinas.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/07/2015

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.
Quando que se paga por mês ?? A casa ??
15/07/2015

Anônimo

Tenho uma renda um pouco baixa e queria saber
quando vou gastar!

Programa Minha

Não temos como lhe informar. Após ser sorteada

Casa Minha Vida

a Caixa Econômica abalisará seu renda.

16/07/2015

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

sonia regina pereira da silva

gostaria de obter informação sobre a inscrição

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

pilatti

para minha casa minha vida se pode fazer online

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/07/2015

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),
Bom dia! Peço a gentileza de me enviar via E16/07/2015 Jose Ricardo Lopes Falcão

ou entrar no site da COHAB Campinas:

mail ou SMS do celular acima, o dia do próximo

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

sorteio de Minha Casa Minha Vida. Desde já

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

agradeço Ricardo

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.

16/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, por favor gostaria de saber se seria
possível me ajudarem,pois fiquei sabendo que
uma família teve que desocupar um imóvel na rua
Graciano Garofolo ao lado do n.140 no Jardim
Telesp por falta de pagamento,tenho amigos que
conseguiram aderir seus imóveis nessas
condições, estou necessitando pois morava na
casa da minha tia e ela vendeu a casa, minha
mãe faleceu e não tenho casa pra morar, estou
16/07/2015

Rochelli Donizeti Correa

passando um tempo na casa de parentes e
amigos um pouco em cada lugar, necessito de

Favor vir ate a Cohab e falar com o Cesar ou
Outros

Vanderlei e vamos verificar se este imovel e da

13/08/2015

COHAB.

um lugar pra eu morar, e peço encarecidamente
que vocês verifiquem a situação deste imóvel pra
mim, e se caso tiver como a gente entrar em um
acordo pra mim seria excelente, pois este bairro
fica próximo ao meu emprego e Me ajudaria
muito. Gostaria que me informassem qual o
procedimento que tenho que fazer. Desde já
agradeço sua atenção e fico no aguardo de sua
resposta.
tenho data agendada p recadastramento dia 2216/07/2015

FERNANDA LOPES

07 porem nao estou em campinas e sim na casa

Programa Minha

Favor ligar para o fone: 19 3119-9522 e explicar o

PRATALI

de um parente em outro estado, tenho como

Casa Minha Vida

seu caso.

16/07/2015

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

osmario jose da silva

preciso de moradia...obrigado como me

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cadastrar?

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.

16/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de me informar como faço minha
16/07/2015 Cristiane de Oliveira Sousa

inscrição para participar dos programas de casas
ou apartamentos? Onde de ir, qual documentação

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

necessária, gostaria da informação completa.

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

16/07/2015

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

16/07/2015

elias henrique oliveira dos

Gostaria de participar do programa para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

santos

conseguir um imovel.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
16/07/2015

Anônimo

Horário de atendimento e o que preciso levar

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.

17/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

preciso regularizar prestaçoes em atraso,e estou
fabiana ferreira reis

minha copia independente das parcelas em

Cópia de contrato

atraso. o numero completo do contrato é
valdeci da silva

ola boa tarde

16/07/2015

Anônimo

Prazo inscrição

RESPOSTA

procurar a Caixa Econômica Federal no setor de
Habitação, à Avenida Francisco Glicério, 1485 no

17/07/2015

Centro (próximo ao INSS).

171000620611-2
16/07/2015

DATA

Este contrato e as parcelas, a senhora deverá

sem minha copia do contrato,ademais preciso ter
16/07/2015

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

Programa Minha

As inscrições encontram-se abertas. Ainda não

Casa Minha Vida

temos a data de quando serão encerradas.

pega o cartão mais eu esqueci de fala que agora

Programa Minha

Não é necessário. Compareça para retirar seu

eu estou recebendo o bolsa família oque eu faço

Casa Minha Vida

cartão na data especificada.

17/07/2015

17/07/2015

Boa noite eu consegui faze o recadastramento na
cohab e marcaram o dia pra mimvvouta lá pra
16/07/2015

Anônimo

17/07/2015

eu posso estar avisando por telefone a respeito
disso
Gostaria de parecer como se encontra a
17/07/2015

Sueli Correia

Documentação dessa casa . Agradeço sueli

Compareça até à Cohab Campinas, para solicitar
Cópia de contrato

Correia

a documentação do imóvel, de segunda à sexta-

17/07/2015

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

17/07/2015

regina do carmo de souza

solicito meu cadastro junto a minha casa minha

ramos

vida.

Outros

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

17/07/2015

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! Agradeço se puderem providenciar o
17/07/2015

sueli gobbo fronio

termo de quitação, para eu poder dar entrada na
escritura. Grata. No aguardo

Sua minuta de escritura foi enviada em
Termo de Quitação

12/05/2015. Para mais informações ligue para a
Coordenadoria de Contratos - fone: 3119-9559.

17/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

antonio osvaldo boni

SOLICITAÇÃO
Programa Minha

17/07/2015 patricia ribeiro costa amorim
17/07/2015

TIPO DE

Casa Minha Vida
estamos querendo regularizar a documentacao
queremos saber se a minuta esta disponivel

Minuta de Escritura

RESPOSTA
Envie sua solicitação.
Esta solicitação está em duplicidade e ja foi
encaminhada ao setor responsável.

DATA
RESPOSTA
17/07/2015
17/07/2015

Conforme informado na data de 20 de julho do
corrente através de contato telefônico,
esclarecemos que somente será possível efetuar
a Escritura de Compra e Venda da unidade
17/07/2015

antonio osvaldo boni

queremos regularizar a documentacao a
minutaesta disponivel?

habitacional objetivada, após o pagamento do
Minuta de Escritura

débito existente, ou seja, saldo devedor residual

21/07/2015

pleiteado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS. Ressaltamos que os
esclarecimentos já foram prestados através do
ofício Cohab-CP nº 276 de 10/04/2014, enviado
ao endereço do imóvel.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

17/07/2015

debora cristina de lima

Boa Tarde Sou gestante gostaria de fazer
inscrição na cohab, como faço ?

Outros

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

17/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
17/07/2015

debora cristina de lima

Boa Tarde Sou gestante gostaria de fazer
inscrição na cohab, como faço ?

Outros

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

17/07/2015

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 estou morando em uma AP. Mas eu pago
Entre em contato com a proprietária, pois apenas

aluguel.e recebi uma carta da cohab dizendo q o
17/07/2015

Meire Fernandes

proprietário tem uma dívida do qual ele tem 5 dias

Outros

ela pode negociar a dívida existente na Cohab

20/07/2015

Campinas deste imóvel.

para comparecer se não a mesma irá requerer o
apartamento. O q faço.

Ainda não temos data prevista para o próximo
18/07/2015

Anônimo

Gostaria de saber quando vai ser o próximo

Programa Minha

sorteio ?

Casa Minha Vida

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

20/07/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Ainda não temos data prevista para o próximo

18/07/2015

Anônimo

Gostaria de saber quando vai ser o próximo

Programa Minha

sorteio ?

Casa Minha Vida

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

20/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
18/07/2015

Anônimo

Gostaria de saber qual a data para fazer a
inscrição para participar do programa. Obrigada

Outros

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

20/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
BOA NOITE! TRABALHO NA PMC HÁ 26 ANOS
E ATÉ HOJE PAGO ALUGUEL POIS NÃO
CONSEGUI UM CADASTRO NA COHAB.
VOCÊS DIZEM QUE O CRITÉRIO É DE QUEM
GANHA NO MÁXIMO 1.660,00. VOCÊS ESTÃO
CONSIDERANDO OS DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO? NO MEU CASO, RECEBO
NO VALOR LIQUIDO 1.200,00,POIS PAGO
CONVÊNIO MÉDICO INTEGRAL, 10 POR
CENTO DE CAMPREV, FORA EMPRÉSTIMOS
ADQUIRIDOS. GOSTARIA DE SABER SE É
19/07/2015

EDNA OLIVEIRA

CONSIDERADO SOMENTE O MEU VALOR
LIQUIDO OU VALOR BRUTO DO SALÁRIO? SE
CONSIDERARMOS A PMC NÃO NOS
FORNECE NENHUM CONVÊNIO MÉDICO E
SOMOS OBRIGADOS A PAGAR O VALOR
INTEGRAL. ISTO É O QUE EU GOSTARIA DE
ENTENDER. É POSSÍVEL EU ME CADASTRAR
PARA OBTER MINHA CASA PRÓPRIA E SAIR
DO ALUGUEL? PAGO 450,00 DE ALUGUEL.
RESUMINDO: NÃO ME SOBRA PAGAMENTO
NENHUM. AGUARDO RETORNO EM BREVE.
ATENCIOSAMENTE, EDNA DE OLIVEIRA.

De acordo com o Programa Minha Casa minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

vida, o valor da renda é o bruto. A senhora pode
vir cadastro, mas como sua renda ultrapassa,
quando tiver outro Programa Habitacional para a
sua renda a senhora será chamada.

20/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.

Venho através deste solicitar informação de

O adquirente deverá comparecer à sede da

quanto ainda de quanto é minha divida final. Se
19/07/2015

Paulo Pedro da Silva

eu acertar tudo de imediato quanto eu pagaria?

Termo de Quitação

Me mande resposta por este

Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
do valor do saldo devedor, não ensejando o

20/07/2015

pagamento de taxa de protocolo. Para os casos

EMAIL:silvapedropaulo@uol.com.br

em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 13,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9596 ou 3119-9601, falar com
Ana Cristina ou Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

Boa noite a cemana passada fiz o meu
recadastramento do cim mas no dia eu esqueci
19/07/2015

Anônimo

de falar que agora eu estou recebendo o bolsa
família eu gostaria de sabe se isso tem algum

Programa Minha

Aguarde novo recadastramento para atualizar seu

Casa Minha Vida

cadastro.

20/07/2015

problema
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:

Boa noite gostaria de saber se a coahb Campinas
19/07/2015

Anônimo

está fazendo novas inscrições no mês de julho
2015, aguardo contato obrigada.

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.

20/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

20/07/2015

Graziela Roberto
Nascimento

Como faço pra fazer inscrição na COHAB e
quando é realizado os sorteios...Agradeço muito
pela atenção

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

20/07/2015

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

Boa Tarde. Gostaria de saber se um imovel da
20/07/2015

Anônimo

COHAB no DIC6 ja está liberado para emissão de

Outros

escritura. O que precisam para verificar isto?

Campinas (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas para poder dar entrada na Minuta de

20/07/2015

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

20/07/2015

caio augusto da silva
rodrigues de souza

preciso de uma casa ou um apartamento urgente,
e quais são os documentos necessário para fazer
o cadastramento....

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

20/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Pode sim. 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
20/07/2015

lohayne francinne laina

Quem é solteiro, pode se inscrever para

roscito

conseguir uma moradia?

Outros

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

20/07/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
20/07/2015 william hebert silva barboza

Boa tarde, eu gostaria de saber se tem como

Programa Minha

fazer inscrição na internet.

Casa Minha Vida

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

21/07/2015

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.
Para emissão dos boletos entrar no site:
www.cohabcp.com.br > atendimento ao cidadão >
serviços ao adquirente Inserir o numero do

20/07/2015

mariana cristina rodrigues
fanger

contrato(5240245) o CPF ( 34434382888) Vai

preciso imprimir meus boletos atrasados para
pagar, porem a parte do adquirente não abre,
sebem informar se há algum problema?

Outros

aparecer somente o nome, pois o endereço
cadastrado e o de aviso e não do imóvel, Entrar
em prestações em aberto e selecionar as
prestações a serem pagas, gerar 2ª via de boleto.
No seu contrato não há impedimento para
retirada de boleto pela web.

21/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
20/07/2015

VALERIA DE SOUZA
RAMOS

CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

21/07/2015

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

Boa tarde, gostaria de saber como funciona esse
21/07/2015

Anônimo

programa da minha casa, minha vida?O que devo

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

fazer para participar? quais os documentos

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

necessário?

22/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Não há data prevista para o próximo sorteio.

21/07/2015

Anônimo

Oiii eu gostaria de sabe se em agosto vai ter

Programa Minha

Acompanhe pelo site da COHAB Campinas as

sorteio ou no final do ano

Casa Minha Vida

notícias em relação aos Empreendimentos que

22/07/2015

serão sorteados. www.cohabcp.com.br

Bom Dia Em Março fui convocada para
recadastramento da Cohab, e me foi passada
uma data em um papel para retorno para retirar o
22/07/2015

Erlaine Santos Silva

cartão, porem eu perdi este papel e não me
lembro a data, só me lembro que é em agosto.
Meu cadastro foi em 21 de Maio. Aguardo
informações. Grata

Outros

Seu dia para retirada do cartão é 20/08, das 8:00
as 16:00 horas.

22/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
22/07/2015 STEFANIA QUEIROZ LEITE

GOSTARIA DE SABER QUANDO TERÁ OUTRO

Programa Minha

SORTEIO

Casa Minha Vida

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

22/07/2015

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

Ola Boa Tarde! Gostaria de saber como que eu
22/07/2015

JESSICA LIMA

faço para obter a inscrição do programa de
sorteio de casas e apartamentos da

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

Cohab/CDHU? Aguardo respostas!

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

22/07/2015

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

Boa noite, Moro com meus pais e sou solteira,
22/07/2015

Anônimo

gostaria de saber se posso me inscrever no
programa minha casa minha vida. Obrigada.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

23/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de saber se existe algum projeto da
22/07/2015

Anônimo

COHAB voltado para portadores do vírus HIV e,
em caso afirmativo, gostaria de saber de que

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

forma funciona.

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

23/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Ainda não temos data prevista para o próximo

23/07/2015 Lenirian Francesco da silva

Bom dia gostaria de saber quando terá sorteio??

Programa Minha

Desde- já Obrigada

Casa Minha Vida

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

23/07/2015

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

bom dia gostaria de sabe se quem tem o nome no
23/07/2015

edilaine de andrade

spc e serasa pode entrar no programa e nesse
casa o que é feito ? fico no aguardo obrigada

Programa Minha

Não pode ter o nome restrito na Caixa Econômica

Casa Minha Vida

Federal e Banco do Brasil.

23/07/2015

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

Gostaria de saber informações como posso
23/07/2015

Bianca

participar do minha casa minha vida e onde eu

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

devo entregar a documentação, e quais são elas.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Desde já agradeço

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

23/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia , Não recebi ainda nenhuma informação
sobre meu cadastro realizado para quisição de
23/07/2015

ANDRE LUIZ NOGUEIRA

imovel popular. Tive que me mudar para outra
cidade por motivos de custo e profissional.

Para participar do Prohrama Minha Casa Minha
Outros

Vida é necessário estar morando na cidade de

23/07/2015

Campinas.

Aguardo informações para atualização de minhas
informações Atenciosamente André Luiz Nogueira

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde, Gostaria de saber qual o procedimento
23/07/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Lidiane Barbosa da

devo tomar para conseguir fazer o meu cadastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Costa13060

para conseguir uma moradia pela a cohab?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Aguardo resposta, Lidiane.

23/07/2015

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

Boa tarde. Gostaria de informações sobre
transferência de imóveis. Estou querendo
23/07/2015

Anônimo

comprar um apto na Av. Maria Clara Machado. O
apto está quitado, mas ainda não tem escritura,

Favor comparecer até a Cohab Campinas com o
Outros

proprietário atual para solicitar as informações

23/07/2015

sobre este imóvel.

segundo o proprietário. Como funciona essa
transferência? Obrigada.
23/07/2015

Anônimo

Como fico sabendo se a casa em area verde tem
cadastro na cohab? Para programa habitacional.

Favor nos enviar: nome completo, endereço para
Outros

Anônimo

Todos os cadastros que forem

todos esses nomes vão ser contemplados ou

Programa Minha

atualizados/recadastrados, participarão dos

ainda vão pra um sorteio pra ve se vão ser

Casa Minha Vida

próximos sorteios. Mantenha seu cadastro

contemplados a ganhar o apartamento obg

23/07/2015

responsabilidade da Secretaria de Habitação.

Boa tarde essa nova lista que saiu dia 13.07.2015
23/07/2015

podermos verificar se trata de área de

atualizado.

23/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olá estou aqui pois tenho duvidas moro de aluguel
em uma casa Cohab São Bento possui até
contrato sei q se eu quiser pego ela para mim
23/07/2015

Anônimo

mais isto não vem ao caso o momento percebi

Outros

que lá possui casas sem ninguém morar se eu

O Residencial São Bento não é de
responsabilidade da Cohab Campinas.

24/07/2015

invadir posso depois passar em meu nome sem
complicação
Bom dia,o programa Minha Casa Minha VIda (
Cohab) em campinas,são apenas para pessoas
que residem pelo menos 2 anos na cidade,mas e
24/07/2015

Anônimo

as que estão aqui por apenas 1 ano e que
possam comprovar esse ano de moradia,haveria

Infelizmente não. Este critério de comprovação de
Programa Minha

2 anos, no mínimo, de moradia em Campinas é

Casa Minha Vida

essencial. Não é possível fazer inscrição sem

24/07/2015

esta comprovação de moradia.

possibilidade de se cadastrar nesse programa?
obrigado pela atenção.

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

Gostaria de saber se eu que sou solteiro porem
24/07/2015

GLEYSSON KETILLO DE
MATOS

ainda moro com meus pais , posso me candidatar
a um apartamento da cohab tendo como salario
1,400 reais por mes bruto e oque eu deveria

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

24/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

apresentar de documentos.

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

Como indicar a cohab que a casa do meu vizinho
24/07/2015

Anônimo

está em estado crítico e assim talvez seja
removido para um lugar melhor?

Outros

Favor nos enviar nome completo, endereço do
imóvel em questão.

24/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ola boa tarde gostaria de ter informações sobre o
24/07/2015

guilherme bastos berton

plano minha casa minha vida, sem mais fico no
aguardo . obrigado

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

24/07/2015

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

NÃO TENHO CADASTRO MAS UM

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

CONHECIDO TEM E ESTA COM DUVIDAS SE
PRECISA RENOVAR O CADASTRO, POIS ELE
24/07/2015

Adriana Lima de Souza

NÃO MUDOU DE ENDEREÇO E NEM DE
TELEFONE. NÃO HOUVE ALTERAÇÕES NAS

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

INFORMAÇÕES PASSADAS Á COHAB NA

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

EPOCA DO CADASTRAMENTO.

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:

24/07/2015

Patricia Lobo da Fonseca

Minha casa minha vida.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

27/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/07/2015

Patricia Lobo da Fonseca

Minha casa minha vida.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Bom dia. Gostaria de saber o andamento da
solicitação que eu fiz da minuta da escritura do

Sua solicitação será respondida através de seu

contrato nº 0069.985 em nome da minha avó
25/07/2015

Gilmar Morais Germano

Maria Ozória de Morais. Ela sempre tentou retirar

Minuta de Escritura

a escritura e nunca conseguiu. Prometi resolver

pedido feito à ouvidoria desta Cohab/Campinas.
Estamos à disposição para quaisquer outros

28/07/2015

esclarecimentos.

isso para ela, a fim de regularizar o imóvel.
Aguardo. Grato.

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

25/07/2015

ELIANE APARECIDA
ROCHA

QUERO ME CADASTRAR NO MINHA CASA
MINHA VIDA,SOU SOLTEIRA E NAO TENHO
FILHOS E NAO TRABALHO REGISTRADA.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

27/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/07/2015

patriciaribeirocostaamorim

Participar programa minha casa minha vida

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
boa tarde não fala nada a respeito de sorteio esse
ano eu entro pra ve so sai essas listas do cim e a
26/07/2015

Anônimo

outra com essa nova lista gostaria muito de sabe
se vai ter sorteio esse ano ou não por favor me

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
novos sorteios de empreendimentos do Programa

27/07/2015

Minha Casa Minha Vida. Atenciosamente

de uma resposta concreta a respeito obg
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
27/07/2015

maria aureni bernardes de
brito silva

quero sair do aluguel

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

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

27/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
27/07/2015

Anônimo

como posso me inscrever?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Bom dia. Gostaria de requerer o termo de
quitação do contrato nº 081.0381 adquirido por
27/07/2015

Anônimo

Oradiva Mendonça CPF nº 107.904.928-22. Qual

Não localizamos o referido adquirente e contrato
Termo de Quitação

mencionado. Favor nos enviar endereço completo

27/07/2015

e número do contrato.

o custo, prazo e forma de entregue para que o
mesmo seja enviado para Mogi Guaçu/SP?
Bom dia! Gostaria de requerer o termo de
27/07/2015

Maysa Ferreira Moreno

quitação do contrato nº 081.0381. Qual seria o

Termo de Quitação

custo e a forma de envio para Mogi Guaçu/SP?

Não localizamos o referido contrato e o nome do
adquirente.

27/07/2015

Prezados, gostaria de obter informações sobre a
possibilidade de adquirir imóvel pela Cohab.
27/07/2015

Milka Tavares Ortigosa

Tenho renda de R$ 3.309,00, sou solteira, moro

Alves

em campinas há mais de 30 anos e gostaria de
saber se posso participar de algum programa de
moradia. Grata; Milka.

Pode fazer o cadastro na Cohab Campinas e
Outros

quando tivermos um Programa Habitacional para
esta sua renda, a senhora será chamada.

27/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não importa, pois não pode ter restrição no nome
no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Boa tarde! Como tenho o nome sujo! Vou ter

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

restrições de conaeguir essa moradia... Meu ex
27/07/2015

Milena Passos da Costa

acabou com meu nome... Não pagou e não tenho

Outros

dinheiro pra pagar obrigado fico aguardando

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

27/07/2015

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

resposta!

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

Boa tarde! Segue informações da solicitação nº
1471/15: Endereço: Rua Campo Largo, nº 122
(antiga rua 40) Jd Ipê II, CEP 13.846-132. Código
27/07/2015

Anônimo

081.0381 Compradores: Oradiva Mendonça, RG:

Favor entrar em contato com a Cohab
Termo de Quitação

217644705 e CPF 107.904.928-22. Qual seria o

Bandeirantes no fone: (19) 3731-7600. Não é

27/07/2015

imóvel da Cohab Campinas.

valor e forma de envio do termo de quitação do
referido imóvel e o prazo?
Marcelo, tenho a escritura aqui, e nela dique é
27/07/2015

Anônimo

COHAB Campinas. Onde consigo essa

Termo de Quitação

informação e o que preciso?

Favor ligar para o setor de Minuta de Escritura f:
(19) 3119-9559 para se informar.

27/07/2015

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
27/07/2015

anderson raimundo lopes da
silva

solicito cadastro no cadmut.

CADMUT

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

27/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde, gostaria de saber quando vai esta
27/07/2015

Juliana doa santos silva

ou entrar no site da COHAB Campinas:

fazendo os cadastros para o projeto minha casa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida , ainda nao possuo o cadastro e

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

gostaria de fazer

28/07/2015

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

Gostaria de saber como faço para fazer uma
27/07/2015

Anônimo

denúncia de casa que não pode ser alugada e foi

Outros

???

Ligue para o serviço Social da Cohab Campinas
no fone: 3119-9521 ou envie via este email. s

28/07/2015

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

27/07/2015

Olá ,boa noite! Fique sabendo que está aberto as

Campinas para retirar a relação de documentos

inscrições para um novo conjunto habitacional .

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

Eu gostaria de saber como funciona. O nome do

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Ana Letícia de Souza

requirente tem que estar sem restrições , ou seja

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Fonseca

"limpo" ? A renda mencionada de R$ 1600,00 é

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

por pessoa ou o máximo para a família toda? E

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

esse é o valor líquido ou bruto do holerite que

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

conta? Agradeço desde já, Att, Ana Letícia

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

28/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, gostaria de saber sobre o recadastramento.
Entrei no site da COHAB agora para obter
informações, pois tenho parentes que foram
convocados para recadastramento, e ao entrar,
fui no link que tem a lista dos convocados para

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

recadastramento, e meu nome estava na lista.
27/07/2015 Carlos André Oliveira Silva

Segundo a lista, a convocação era para

Outros

15/06/2015, e não chegou nenhuma informação

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

28/07/2015

direto) - RECADASTRAMENTO

desse recadastramento no endereço no qual
estava cadastrado, por esse motivo não fui na
data estipulada pela COHAB. Gostaria de saber
se ainda posso fazer o recadastramento. Att:
Carlos André Oliveira Silva
28/07/2015

Anônimo

Oi quando eu for pega este cartão eu tenho q leva

Programa Minha

alguns documentos

Casa Minha Vida

Favor trazer apenas o RG para identificar-se.

28/07/2015

Favor ligar para a Cohab Campinas, no fone:
28/07/2015

Jose Carlos Brandolim

Solicito receber uma cópia do meu contrato.

Cópia de contrato

3119-9575 / 3119-9576 e solicitar a 2a. via do
contrato.

28/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para fazer o cadastro é necessário comprovar a
moradia em Campinas pelo menos no período de
OLA BOA TARDE , FUI SELECIONADA PARA

2 anos. Tal comprovação deverá ser feita através

FAZER RECADASTRAMENTO DE 2015 PARA

de qualquer correspondência e ou nota fiscal em

PARTICIPAR DO SORTEIO , POIS OS

nome do interessado, uma do mês atual e uma de

DOCUMENTOS ESTA TUDO CERTINHO MAIS

2 anos atrás. Caso, no momento, não tenha o

A UNICA COISA QUE FALTOU FOI

comprovante, deverá guardar o mais antigo que

COMPROVAR QUE MORO AQUI EM
28/07/2015

Anônimo

CAMPINAS A MAIS DE 2 ANOS LEVEI UMA
DECLARAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MAIS

Programa Minha
Casa Minha Vida

possui completar o período exigido, ou seja, 2
anos. É importante destacar que o

29/07/2015

recadastramento é uma atualização cadastral,

NÃO ACEITOU .. POIS ESSE É O PROBLEMA

porém, no momento não há previsão para

EU ERA DE MENOR TENHO APENAS 18 ANOS

realização de novos sorteios. Portanto, caso não

I NÃO TENHO NADA NO MEU NOME O QUE

tenha os comprovantes e tenha que aguardar

POSSO FAZER PARA MIM PARTICIPAR EU

completar 2 anos, não terá prejuízos. Se não

PRECISO MUITO !!!

comparecer com todos os documentos exigidos,
o cadastro será inativado, podendo ser reativado
quando da apresentação dos mesmos.

Boa tarde, gostaria de saber se apenas pessoas
28/07/2015

Thalita Peres

casadas podem fazer a inscrição para o
programa de moradia. Atenciosamente,
boa tarde , gostaria de comprar um apto lá no

Programa Minha
Casa Minha Vida

28/07/2015

Anônimo

Anônimo

moradores q stão vendendo pq n moram nos
aptos, gostaria de saber se eu poderia comprar

Outros

ADRIANA soares da silva

Acenida Francisco Glicério no setor de Habitação
antes de efetuar qualquer negocio.

interresse num apto lá...
Quero saber sobre a area que fica no satélite ires

Favor procurar a Secretaria Municipal de

linha de trem. Se vai ser regularizada. Por favor

Outros

eu gostaria muito de saber.
BOM DIA , VENHO POR MEIO DESTA ,
28/07/2015

Caixa Econômica Federal. Procure a Caixa da

este apto...não sou cadastrada mas tenho

3. Na rua Francisco da Costa Eduardo a beira da

SOLICITAR A MINUTA DE ESCRITURA ... E OS
PASSOS PARA QUE SEJA LAVRADA A
ESCRITURA

28/07/2015

O Residencial Sirius é de responsabilidade da

sírius, pois ja fiquei sabendo q tem mtos
28/07/2015

Pode ser casado, solteiro, víuvo, desquitado.

Habitação localizada à Rua São Carlos, 677 - Vila
Industrial (ao lado do Cohab Campinas) ou ligar

29/07/2015

29/07/2015

para o fone: 3119-9613.
A minuta de escritura foi encaminhada conforme
Minuta de Escritura

solicitação do protocolo nº 4889/2009. Sendo
assim, deverá procurar o cartório de notas para
providenciar a escritura.

29/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

28/07/2015

Adilson Faustino Pereira

A 4 anos vim para Campinas(SP) a trabalho e até

Campinas para retirar a relação de documentos

o momento aqui estou, não me encaixo ao

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

Programa Minha Casa Minha Vida, destinado as

ou entrar no site da COHAB Campinas:

famílias com renda inferior a R$ 1.600,00. Sou
casado e tenho 2 filhos "Casal", gostaria que me

Outros

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

indicasse um programa habitacional que

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

enquadrasse a minha família para sair do aluguel.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Aguardo uma indicação. Adilson Pereira

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

29/07/2015

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

Boa Noite, Me chamo Luana, tenho 34 anos,
emprego fixo e quero adquirir minha casa própria.
28/07/2015

Luana Pires

Gostaria de saber qual o melhor programa para
que eu possa conseguir realizar esse meu

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

29/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

sonho.... Tenho renda de até R$ 1.600,00

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

Eu fui sorteado pela COHAB e possuí um imóvel
no ano de 1993 na cidade de Salto, na Rua São
Vicente de Paula nº 37 - Jd. Nova Era. Porém eu
desisti do imóvel e desfiz o negócio na própria
29/07/2015

Marcos José Pinto de

unidade/representante da COHAB no conjunto

Camargo

Habitacional. Mas hoje estou recebendo um
protesto de recolhimento de IPTU da Prefeitura
de Salto. Eu necessito de uma declaração de
propriedade deste imóvel, a fim de destinar a
cobrança ao proprietário Original do imóvel.

Não se trata de imóvel da Cohab Campinas,
Outros

procure a Cohab Bandeirantes no fone: (19) 3731- 29/07/2015
7600.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde Meu pai faleceu a 13 anos atras na
época quando ele faleceu faltava menos de um

Foi feito apenas um cadastro em nome do seu pai

mês para a entrega da casa onde ele tinha
29/07/2015 wellington de almeida cunha

cadastro (cohab) o cadastro foi feito em meu

Outros

nome wellington de almeida cunha, gostaria de

ja falecido. Depois de 13 anos, não podemos
reativar um cadastro em nome de seu pai ja

29/07/2015

falecido.

saber se tenho algo em meu nome na cohab, ja
que a casa foi feita em meu nome

Apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site

BOA TARDE!!! GOSTARIA DE SABER SE É
29/07/2015

Anônimo

POSSÍVEL REALIZAR CADASTRO VIA

Programa Minha

INTERNET, OU APENAS PESSOALMENTE? E

Casa Minha Vida

COMO FAÇO PARA ME CADASTRAR?

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

29/07/2015

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.
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),

29/07/2015

Ana Lúcia Cláudio Gomes

Gostaria de fazer o meu cadastro , não encontrei

Programa Minha

nenhum link para me cadastrar?

Casa Minha Vida

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

30/07/2015

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

30/07/2015

Anônimo

Remarcar horário para recadastramento

Outros

Carlos, 677 (ao lado do prédio da Cohab
Campinas)m ou ligar para 3119-9522 para se
informar.

30/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Bom dia ! Gostaria de saber quais os documentos
30/07/2015

Anônimo

para fazer minha inscrição neste plano. Grata,
Fabiana

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/07/2015

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),

Bom Dia Gostaria de saber como faço para fazer

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inscrição na Cohab e quais documentos
30/07/2015

Antonio Correa

necessários. Estou sem trabalhar e minha esposa

Outros

também. Se podemos fazer a inscrição mesmo

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

30/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

assim. Desde já agradeço!

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

BOA TARDE! estou precisando de uma
informação sobre transferência de financiamento.
Para informa-la, favor fornecer o nome do

A minha sogra mora com o pai dela em uma
30/07/2015

MIRIAM LOPES

apartamento que ele ganhou da coahb
campinas,o contrato está no nome dele, e ele
quer passar o apartamento pra ela. como fazer
isso? como funciona?

Outros

adquirente, número do contrato e endereço do
imóvel.

03/08/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
30/07/2015

Anônimo

Documentos necessario para inscrição minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/07/2015

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

Gostaria de participar pra te a casa própria pois
30/07/2015

cristiane aparecida de
siqueira goncalves

ou entrar no site da COHAB Campinas:

vivo de aluguel e não aguento mais paga por um
valor tão alto...ganho um salario mínimo tenho
três filhos meu marido e porteiro e tbm ganha
pouco.

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.

30/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Òla bom dia! Preciso que me ajudem com
algumas informçoes,eu sou natural e residente na
cidade de campinas-sp a 27 anos. Pois venho

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

pagando aluguel aproxidamente mais de 10

Campinas para retirar a relação de documentos

anos,e hoje infelizmente meu orçamento não esta

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

conseguindo suprir todas as minhas

ou entrar no site da COHAB Campinas:

necessidades e tambem da minha familia esposa
31/07/2015

Helder Azevedo

e filho! Peço por gentileza que possam me

Outros

ajudar,como eu faço pra poder estar realizando a

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

31/07/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

inscrição na cohab na unidade de campinas,quais

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

seriam os documentos a ser apresentados no

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

dia,e tambem quais sao os dias e horarios que

COHAB Campinas e é GRATUITO.

tenha possibildade de ser efetuada a inscrição.
Antecipadamente grato! Obrigado. Helder
Azevedo
31/07/2015

Anônimo

gostaria de saber se existem imoveis a venda
pela cohab por nao pagamento

Para os imóveis que são retomados pela Justiça,
Outros

serão chamados os adquirentes que estão no

31/07/2015

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

31/07/2015

WELLINGTON HENRIQUE

Gostaria de saber como me escrevo para o

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

FARQUI

programa minha casa minha vida .

Casa Minha Vida

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

31/07/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde fui fazer o recadastramento ,minha
renda passou de 1600 fui emcaminhado para
outro programa,no dia que fui retirar o cartão
perguntei para o senhor como fucionaria quem
31/07/2015

Anônimo

passasse de 1600 como a cohab estava muito
cheio ele apenas pergunto se eu tinha
poupança,e teria que espera os lotes ficarem
prontos lotes seria terreno?ou seria casa
mesmo?desde ja agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas sobre
Programas Habitacionais para renda superior a
R$ 1.600,00.

31/07/2015

