cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2015 TOTAL: 157

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, gostaria de saber se já tem uma data

favor comparecer pessoalmente até á COHAB

para inscrição da minha casa minha vida ou
01/09/2015

Anônimo

sorteio? Como moro de favor, tenho medo de a

Programa Minha

dona da casa voltar,e pedir a casa. Atualmente

Casa Minha Vida

estou desempregada.tenho um filho de 11 anos.

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

01/09/2015

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

Att. Claudia

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

01/09/2015

Maria Aparecida de Lima

Quero saber sobre o imovel do Res.Bairro da
conquista . Como Faço para saber do Debito...

Não podemos dar informações a terceiros. Favor
Outros

comparecer o proprietário ou o representante
legal.

01/09/2015

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:
01/09/2015

Ana Paula Santos Paim

Olá, Boa tarde gostaria de saber quando terá

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

novas inscrições para este ano ainda ? Obrigada!

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

01/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Apenas pessoalmente. Favor comparecer
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
01/09/2015

Anônimo

O cadastro pode ser feito via online ou só

Programa Minha

pessoalmente?

Casa Minha Vida

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

01/09/2015

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.
Solteiro tambem pode fazer. 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, sou solteiro e moro em campinas a 3
01/09/2015

william marques

anos... estou em duvida se as inscrições são

Programa Minha

apanas para nasais ou são liberadas para

Casa Minha Vida

solteiros também ?

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

01/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para fazer o cadastro, favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

Sou mãe solteira de pai ausente com dois, um de

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

8 e outro e 3 anos, sem pensão e pagando
01/09/2015

Patricia da Silva

aluguel de 800, reais, com salario de 1.100, peço
pelo amor de Deus, sua ajuda, pois estou
pensando em deixar meus filhos em um lar, pois
estou desesperada.

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

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

01/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para realização do Cadastro de Interesse em
Moradia - CIM é necessário apresentar toda a
documentação apontada abaixo: Documentos
necessários (originais): -Comprovar pelo menos 2

02/09/2015 Francisco Henrique Silvino

Sou inscrito no Cadastro Único e estive na

últimos anos de moradia em Campinas,

COHAB para fazer a minha inscrição no

apresentando 02 correspondências (ex. loja,

Programa Minha Casa Minha Vida. Levei comigo

banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota

documentos do Ministério Público que cobrava da

fiscal) em nome do interessado sendo uma do

prefeitura uma série de medidas pertinentes a Lei

mês atual e a outra de dois anos atrás. -CPF (do

Federal 12.288/2010,dentre estas cobranças

casal); -RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH -

estava a questão de MORADIA. Não fui

Certidão de nascimento (se solteiro); -Certidão de

atendido,porque não tinha nenhuma

casamento (se casado); se separado ou

correspondência de 2013 comigo,acabei

divorciado com a averbação; -Certidão de óbito

perdendo a viagem por nada. Estive ontem no
MP e recebi a informação que o meu atendimento

Programa Minha
Casa Minha Vida

(se viúvo); -RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); -Certidão de

deveria ser feito,já que tenho 03 filhos menores

nascimento (daqueles que moram no imóvel

de 10 anos,moro sozinho com eles em casa

menores de 18 anos); -Carteira de Trabalho (do

alugada,sou autônomo e tenho vários problemas

casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem

de saúde como por exemplo,hipertensão e

registro, aposentado ou funcionário público; -03

diábetes. Gostaria de saber o que pode ser feito

últimos holerites (do casal e dos dependentes

neste caso, porque terei qu retornar ao MP nesta

habitacionais) se estiver trabalhando registrado –

sexta-feira e gostaria de ter uma resposta positiva

são necessários 3 para realização de média

sobre o meu problema.

salarial; -Em casos de deficiência na composição
familiar apresentar: atestado médico que
comprove a deficiência alegada e que contenha o
nº da -Classificação Internacional de Doenças (CID) e a classificação da Deficiência de acordo

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

02/09/2015

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER A RESPEITO

nesta Companhia, no dia 18/09/2015, horário das

DA DOCUMENTAÇÃO DESTE IMÓVEL E

08h às 15h, Departamento

JOSE VANDERLEI

SOLICITAR A ESCRITURA, POIS PRETENDO

VENTURA

VENDER EM BREVE E PRECISO DO

Minuta de Escritura

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

DOCUMENTO. OBRIGADO. AGUARDO

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

RETORNO.

3119-9592 ou 3119-9599. Endereço da

08/09/2015

Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde! Sou autônomo e gostaria de me
02/09/2015

Rafael Cláudio

inscrever nas casas ou apartamentos. O que
devo levar???

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

02/09/2015

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

Boa Noite. Gostaria de saber como faço a

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inscrição para conseguir uma casa própria pela
02/09/2015

Anônimo

cohab? Sou solteiro, tenho 35 anos e tenho
trabalho fixo com registro em carteira.
Antecipadamente agradecido.

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.

03/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, A um tempo atras, as pessoas do Bairro
Anônimo

as casas da prefeitura. Como faz para o obter um

DATA
RESPOSTA

Favor entrar em contato com a Secretaria

Jardim Paranapanema em Campinas, ganharam
03/09/2015

RESPOSTA

Outros

documento que comprove que a casa é do

Municipal de Habitação, situada à Rua São
Carlos, 677 (ao lado da Cohab Campinas) ou

03/09/2015

ligar para o fone: 3119-9613.

proprietário.
bom dia a um tempo atras recebi um papel
marcando a data para receber um cartao . porem
03/09/2015

Anônimo

nessa data que estava marcada tive que fazer
uma viagem de urgencia , gostaria de saber se

Programa Minha

Pode vir retirar de segunda à sexta-feira, das

Casa Minha Vida

8:00 ás 16:00 horas.

03/09/2015

posso ta recebendo esse cartao ainda ?
Entrei em contato tempos atras, por este canal, a
respeito da convocação dos aprovados no último
concurso da Cohab Campinas e fui informado
que minha solicitação havia sido encaminhada ao
03/09/2015 Amarildo Galdino de Souza

RH, entretanto até o presente momento não

Outros

obtive nenhum retorno. Por faltar pouco tempo
para o fim do prazo de prorrogação do concurso
01/2011, solicito encarecidamente uma posição
sobre o assunto.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/09/2015

rita de cassia frigo ferreira

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.

03/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/09/2015

Daiany Fernanda Lima

Quero sber como faço para adquirir uma casa no

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Ramos

programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/09/2015

Anônimo

quais documentos

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Olá gostaria de saber quais são os documentos
03/09/2015

Anônimo

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

03/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olá boa tarde meu nome esta na lista para
recadastramento do cim .oq significa isso ? e
03/09/2015

Anônimo

para renovar a escricao da minha casa minha
vida? pois renovei meu cadastramento esse ano

Programa Minha
Casa Minha Vida

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer até a sede da COHAB, Á PARTIR

03/09/2015

DE OUTUBRO DE 2015.

ja ! att/ amanda mendes bezerra barbosa
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde. Gostaria de saber quais os
03/09/2015

Vitória Leticia

documentos necessarios para a inscrição da
cohab, gostaria de me inscrever. Aguardo.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/09/2015

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, Eu sou filha do senhor Antonio dos
Santos Rovaron (CPF 024.825.198-88) e gostaria
de saber detalhadamente qual o valor total da
dívida (valor principal + juros), inclusive quais são
e o total das parcelas que estão em atraso. Estou
03/09/2015

Natália Rovaron

solicitando estas informações, pois recebemos
uma carta do órgão SERASA indicando tal
pendência. Preciso destas informações o quanto
antes, para que possamos regularizar esta
situação o mais rápido possível. Agradeço desde
já pela atenção! Natália Rovaron

Não localizamos imóvel em nome de Antonio dos
Regularização

Santos Rovaron. Favor nos enviar endereço

Fundiária

completo do imóvel, nome do adquirente
proprietário e número do Contrato.

03/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A MÃE( MARIA CORA RIBEIRO) DA MINHA

03/09/2015

SOGRA( CARMEM APARECIDA MIRANDA

Conforme determinação da Diretoria desta

PIVATTI) É PROPRIETARIA DE UMA CASA DA

Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a

COHAB NO DIC I EM CAMPINAS/SP. A

Informação nº 12527/2011, as informações

PROPRIETARIA É MARIA CORA RIBEIRO, DE

financeiras decorrentes de contratações somente

CAMPINAS ELA É CASADA COM O SR.

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

ANTONIO MIRANDA FILHO QUE VEIO A

habitacional e/ou a seu representante legal,

FALECER AI NESTA CIDADE DE CAMPINAS

através de Procuração específica para esse fim.

EM 1992. PERGUNTA-SE - A MORTE DO

Assim, por tratar-se de informação financeira,

MARIDO, FALECIDO SR. ANTONIO MIRANDA

solicitamos o comparecimento da Sra. Carmem

JOAQUIM LEOCADIO DA

FILHO NÃO QUITA O IMÓVEL VISTO QUE A

SILVA

PROPRIETARIA ESTA INTERNADA NUMA

Outros

Miranda Aparecida Pivatti - filha da adquirente,
nesta Cohab/CP, no dia 22/09/2015, horário das

CASA GERIATRICA, SEM CONDIÇÕES

08h às 15h, Departamento

MENTAIS . A ÚNICA FILHA - CARMEM

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

MIRANDA APARECIDA PIVATTI MORA EM

Fundos, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir, ou

CAMPINAS RUA SANTA RITA DO PASSA

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

QUATRO 510, BAIRRO NOVA EUROPA FONE

3119-9599 ou 3119-9592, para que sejam

19-3044-4133.- 19-9150-8009- MARIDO LUIZ

prestados os devidos esclarecimentos a respeito

PIVATTI. SE POSSÍVEL UMA ORIENTAÇÃO

da contratação. Endereço da Cohab/CP - Avenida

PARA REGULARIZAÇÃO DO IMOVEL.

Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália -

AGUARDAMOS SE POSSÍVEL UMA

Campinas / SP.

04/09/2015

COMUNICAÇÃO
No cadastro consta apenas o endereço citado.
Boa tarde gostaria de saber se tem alguma
03/09/2015

Kellen da Silva araujo

informação no meu cadastro em relação às obras
do residência vila dos taubate em campinas SP?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Em caso de dúvidas entrar em contato com a
Secretaria de Habitação, telefone 31199633, que
é a responsável pelo atendimento das famílias
que serão atendidas no PAC Taubaté.

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/09/2015

Anônimo

gostaria de saber como faço pra me cadastrar no

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

04/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa Noite. Gostaria de saber como faço para
03/09/2015

Dacile Vicenzi

participar do cadastro para adquirir uma
habitação.... Preciso urgente sair do aluguel.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

Aguardo retorno.

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

04/09/2015

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. Temos um terreno/casa que ainda não

Para os esclarecimentos solicitados,

tem Escritura e Registro no cartório. Meu pai
04/09/2015

Roney Pinhorati

faleceu no ano passado e estamos precisando
vender a casa. O que precisamos fazer? Só indo
na Cohab e pagando o ITBI na prefeitura faz a
transferência?

necessitamos que nos informe o número do
Outros

contrato, o nome do seu pai e o endereço do
imóvel. Estamos à disposição para maiores
esclarecimentos.

08/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa noite, eu gostaria de saber se a inscrição da
04/09/2015

Anônimo

Cohab está aberta?? Se ainda não estiver, teria
alguma data para novas inscrições?? 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

08/09/2015

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

04/09/2015

Maicon henrique F. da S.
Cardoso

como faço a inscrição para casa de COHAB ?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Boa noite, por favor eu realizei a inscrição em
04/09/2015

Juliana Vanzan

2014 e não consegui comparecer no dia que me
enviaram o comunicado, por motivo de trabalho.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer na sede da COHAB, Á PARTIR DE

08/09/2015

OUTUBRO DE 2015.
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

05/09/2015

Anônimo

Queria ver a lista dos sorteados do taubate

Outros

verificar no ícone INFORMAÇÕES SOBRE
SORTEIOS www.cohabcp.com.br

08/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/09/2015 Damiao Januario de Souza

Necessito sair do aluguel.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/09/2015 Eurico valim dos reis junior

Sou casado tenho duas filhas so eu trabalho e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

moramos de favor na casa do meu sogro

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/09/2015

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 ! venho por meio desta dizer que por

O contrato do Sr.é nº 540077. Poderá solicitar a

alguns motivos ou falta de cuidados meu contrato

2ª via do contrato, caso já tenha retirado, na sede

desapareceu solicito por gentileza uma segunda

da Cohab/Campinas, no valor de R$ 63,00 (cópia

via juntamente com a minuta de escritura esta

autenticada). Para tanto, entre em contato pelo

casa comprei em 1976 localizada na rua pedro
06/09/2015

osvaldo alvesmartins

Damiano n26 vila cosmos cosmópolis sp se a

telefone (19)3119/9575 ou 3119-9576 para
Minuta de Escritura

agendar um dia e horario de atendimento.

COHAB não puder me atender por esta

Referente a minuta de escritura, ainda não esta

Solicitação procuro ir até aí se tiver alguns

liberada para esse imóvel. Para melhores

valores para pagar entre em contato telefone 19

explicaçõs, entrar em contato com a

38725326 ou 991395600 Silmara minha filha fixo

Coordenadoria de Liquidações e Fundos, (19)

com a Hilda esposa fico no aguardo abraço

3119-9591 ou 3119-9592.

18/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de fazer a inscrição para ganhar uma
06/09/2015

Ambrósio Neves Calixto dos casa , pois eu moro de aluguel e gostaria de sair
Santos

do aluguer , mais eu não sei como funciona e

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

aonde eu tenho que ir .

08/09/2015

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

Meu esposo está desempregado e minha renda é
07/09/2015

Cristiana Cavalcante de

a única fonte agora, eu preciso trocar as

Oliveira Ulatoski

informações do meu cadastro? Posso fazer isso

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
Outros

comparecer na sede da COHAB, Á PARTIR DE

08/09/2015

OUTUBRO DE 2015.

via internet em caso afirmativo? Grata, Cristiana.

Ainda não temos data prevista para o próximo
Boa Tarde ! Gostaria de saber, quando será o
07/09/2015

Anônimo

próximo sorteio para o programa minha casa
minha vida ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

08/09/2015

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

07/09/2015

Anônimo

Como passo pra fazer a escricao??

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

08/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Eu não consegui fazer meu cadastro por causa
07/09/2015

Carina Felipe

que eu não tenho conta no meu nome de dois pra

Programa Minha

Pode ser uma nota fiscal de um produto adquirido

trás como eu faço pra me cadastrar se essse

Casa Minha Vida

há dois anos atrás, ou ha mais de dois anos.

conta de dois anos atrás

08/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
08/09/2015

Anônimo

Boa Tarde, Eu gostaria de saber se haverá outro

Programa Minha

sorteio este ano?

Casa Minha Vida

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

08/09/2015

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

FUI CONVOCADO PARA ME RECASDRATAR
NO DIA 15/04/2015 AS 14HS, NO DIA
MARCADO NÃO PUDE COMPARECER PARA
EFETUAR O REFERIDO RECADASTRAMENTO
POR ESTAR COM PROBLEMA DE COLUNA E

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,

IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER,

comparecer na sede da COHAB, Á PARTIR DE

MANTIVE CONTACTO COM ESTA

OUTUBRO DE 2015. Favor comparecer em

AUTARQUIA, E ME ORIENTARÃO A
08/09/2015

CARLOS ALBERTO
CÁRNIO

COMPARECER AI PARA FAZELO, POR TRES
VEZES FALTEI DO MEU SERVIÇO E FUI, MAS
SEM EXITO, DEVIDO AO GRANDE NUMERO
DE PESSOAS PARA SER ATENDIDO, ENTREI
NOVAMENTE EM CONTACTO COM ESTA
AUTARQUIA E ME RESPONDERÃO PARA
AGUARDO EM OUTUBRO PARA QUEM NÃO
SE RECADASTROU PARA FAZELO, ESTOU
PEDINDO ORIENTAÇÃO DE COMO EU
PROCEDER EMM OUTUBRO PARA EFETUAR
O MEU RECADASTRAMENTO

outubro/2015 pessoalmente até á COHAB
Programa Minha

Campinas e entrar no site da COHAB Campinas:

Casa Minha Vida

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

08/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
08/09/2015

Anônimo

Olá gostaria de saber como faço para me

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

inscrever no programa da cohab??

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Sou viúva do titular - José da Silva. O inventário
já terminou e já estou com o formal de partilha em
mãos. Por isso pergunto: 1. Além do formal de

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

partilha, quais documentos devo levar até a

em referência, solicitamos o comparecimento

COHAB para obter a minuta da escritura? 2.

nesta Companhia, no dia 28/09/15, horário das

Caso haja algum débito remanescente, como
08/09/2015

Maria Aparecida Cândido Da
Silva

08h às 15h, Departamento

faço para regularizar a situação? No dia em que
for até aí já posso levar o dinheiro e acertar

Minuta de Escritura

eventual pendência? 3. Gostaria de ir até a

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

15/09/2015

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

COHAB para regularizar a situação e já efetuar o

3119-9592 ou 3119-9599. Endereço da

pagamento de eventual débito, ou seja, resolver

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

tudo em um dia só, pois moro em cidade distante

Parque Itália - Campinas / SP.

de Campinas. Como faço? Por favor, me
respondam o mais rápido possível. Preciso
resolver isso logo. Obrigado
Boa tarde! Eu não tenho 2 anos de comprovante
08/09/2015

Anônimo

que comprovante poderia levar , não tenho pois
acabei de completar 18 anos

Programa Minha

Pode ser alguma nota fiscal de algum produto

Casa Minha Vida

adquirido.

09/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Infelizmente não, precisa de todos os
documentos exigidos.Favor comparecer
Gostaria de fazer o cadastro para casas da

pessoalmente até á COHAB Campinas para

Cohab, v os docuumentos necessários, meu

retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

saário não atingi 1.600,00 sou solteira , porém
09/09/2015 gislaine dos santos oliveira

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

meus holerites estão na empresa e estou de

Programa Minha

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

férias, posso ir sem eles, elevar a carteira de

Casa Minha Vida

Verificar no lado direito (ícone verde)

trabalho? O meu R também é antigo, pois uso

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

como identificação a cnh, pode ser ela mesmo

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

antiga?

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

09/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Trabalho na COHAB de Londrina e
recebemos um e-mail de uma mulher deficiente
auditiva moradora desta cidade (Campinas)
solicitando informações sobre o Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV). Já lhe fora informada
por nós sobre os documentos necessários para
fazer o cadastro e do requisito de residir 5 anos
em Londrina para participar da seleção. Por se
tratar de mulher com DEFICIÊNCIA AUDITIVA
que relata residir em Campinas e que apenas
solicitou informações sobre o PMCMV, sem fazer
qualquer menção à Londrina, solicitamos a
09/09/2015

Marco Henrique da Silva

gentileza de responder ao e-mail sobre
empreendimentos em que ela possa participar em
Campinas, tendo em vista que a mulher pode ter
se equivocada quanto ao site acessado. Grato
pela atenção, colocamos abaixo o contato
recebido pela COHAB-LD. Segue abaixo as
informações enviadas: Seu nome: eliane beltrame
dos santos Seu email:
elianebeltrame2015@hotmail.com Telefone:
Cidade: campinas Estado: campinas País: maria
souza de oliveira Assunto: mh casa mh vid
Mensagem: sou deficiente auditiva queria saber
ja consegue um casa mh casa mh vida cohab

Agradecemos sua preocupação com a munícipe
Programa Minha

de Campinas e informo que entraremos em

Casa Minha Vida

contato esclarecendo as informções solicitadas.
Colocamo-nos á sua disposição.

09/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que a Sra. em 23/07/2001, através
do protocolo Cohab/CP nº 2652/2001, solicitou a
minuta de escritura. Providenciamos e
Bom dia, compramos há dozz anos uma casa da
09/09/2015

Margarita de los Angeles

cohab (informaçoes acima), estava quitada. Hoje

Bello Barrera

desejo fazer a Escritura e por isso solicito a

encaminhamos em agosto de 2001. Sendo assim,
Minuta de Escritura

gentileza de nos informar.

deverá levar a minuta de escritura em qualquer
cartório de notas e solicitar a escritura do imóvel.

14/09/2015

Caso, não encontre a minuta deverá comparecer
nesta Cohab/CP e solicitar outra via. Estamos à
disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Olá, já moro em Campinas há 8 anos, e gostaria
09/09/2015

Sandra Lion

de participar da moradia minha casa minha vida .
Como faço para me cadastrar?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/09/2015

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.
Sua solicitação ja foi encaminhada. Como nosso

09/09/2015

Karina de Paula Brandão
Ramos

Bom dia, Solicito contrato!

Cópia de contrato

arquivo é externo, assim que chegar a pasta
entraremos em contato para a senhora poder

09/09/2015

solicitar a segunda via do Contrato.
09/09/2015

Hugo Dario Pereira

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

09/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/09/2015

Janaina dos Santos

Gostaria de saber como funciona para me

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cadastrar

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

10/09/2015

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
Bom dia! Moro em Campinas região do DIC e sou
10/09/2015

Anônimo

cadastrado apto. Quando terá novos sorteios da
Cohab?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/09/2015

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

Olá, tenho cadastro e fui sortiada no grupo de
deficiente, fiz o recadastramento quando me foi
solicitado e nao comprovei deficiencia... Meu tio
10/09/2015

Aline Prado

deficiente que morava comigo a seis anos atraz

Programa Minha

tambem tem inscrição, se eu levar os

Casa Minha Vida

documentos dele, ele não tera mais chances de

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer na sede da COHAB, Á PARTIR DE

10/09/2015

OUTUBRO DE 2015.

pegar um apartamento pra ele? Pois ele tem

10/09/2015

Ivanilde Aparecida de
Moraes

inscrição também. Aguardo Aline
Solicito que seja analizado a]meu cadastro, uma
vez que pago aluguel e fostaria muito de ter um
imóvel proprio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer na sede da COHAB, Á PARTIR DE
OUTUBRO DE 2015.

10/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

boa tarde gostaria de saber como me inscrever
10/09/2015

ana claudia

na cohab para conseguir casa financiada pela

Outros

cohab.

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

10/09/2015

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:

11/09/2015

Anônimo

Quero saber se as inscricoes para casas coahb já
está aberta?

Outros

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

11/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

om dia. Temos um terreno/casa que ainda não
tem Escritura e Registro no cartório. Meu pai
faleceu no ano passado e estamos precisando
vender a casa. O que precisamos fazer? Só indo
na Cohab e pagando o ITBI na prefeitura faz a

O nº do contrato dos seus pais é 2050169. Como

transferência? Protocolo Ano 2015, 001741. Não

seu pai faleceu, pode escolher entre inventário

me recordo o número de Contrato não está em
11/09/2015

Roney Silva Pinhorati

mãos agora, mas meu Pai se chama Laercio
Antonio da Silva (falecido) e minha mãe Darci do

público ou judical. Após a conclusão, deverá
Outros

procurar a Cohab, para obter a relação de

18/09/2015

documentos e orientações de transferência do

Carmo Pinhorati da Silva, loteamento DIC V

imóvel quitado para o interessado. Qualquer

Chico Mendes/Carlos Marighella. Já está quitado

dúvida, entrar em contato.

a uns 5 anos. Gostaria de saber se pode fazer o
inventário via processo administrativo somente,
sem precisar de ação judicial uma vez que este é
o único patrimônio dos meus
pais.Atenciosamente,
boa tarde eu fiz uma denuncia a respeito de
jadilson e obrigada deu certo seria possivel eu
fazer um pedido? seria possivel a irma dele
janielma queiroz dos santos ganhar no lugar
dele? ela nao tem onde morar esta afastada do
servico por motivo de doenca ela t cadastro ai
11/09/2015

Anônimo

..Ela pagou aluguel pra ele e nao achando justo
saiu da casa dele e agora esga morando com
amiga ele nunca ajudou a propria irma se isto
acontecer lhe serei muito grata meu numero e
0199993027943 se puder pode me ligar desde ja
muito obrigada e se precisar passarei o celular
dela pra vcs

Todas as denucias sao apuradas com seriedade
Programa Minha

quanto a transferir nao e possivel esta area e de

Casa Minha Vida

responsabilidade da Secretaria de Habitaçao,
Juliana ou Josiane.

30/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ja está fazendo o recadastramento. Favor
comparecer pessoalmente na COHAB Campinas
11/09/2015

Anônimo

Quais os documentos necessários para a
liberação da minha minuta?

para ATUALIZAR OU FAZER CADASTRO de
Minuta de Escritura

segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas e

14/09/2015

entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br para se informar sobre os
documentos necessários.

Tenho um apartamento pela cohab . Esta
12/09/2015

Anônimo

bebendo alguns problemas na infraestrutura dela
ex :chove dentro onde posso resolver ?esse

Outros

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

14/09/2015

problema
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
12/09/2015

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber como faço pra fazer

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

a inscrição para as casinhas da cohab?

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/09/2015

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
12/09/2015

Anônimo

Olá boa tarde gostaria de saber se voces tem

Programa Minha

previsão para algum sorteio ainda este ano

Casa Minha Vida

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

14/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/09/2015

Jefferson Inacio De Sa
Barbosa

Boa noite, como faço pra fazer a inscrição? Que
documentos devo levar? Desde já agradeço ! Att,
Jefferson Barbosa

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/09/2015

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 noite gostaria de me cadastrar no programa
minha casa minha vida. Miro em casa
12/09/2015 giulia priscila ferreira romao

emprestada. Tenho renda de 1.200 reais. Sou
portadora de linfoma de hodkinh. Como faço para

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Programa Minha

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Casa Minha Vida

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

14/09/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

me cadastrar.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Marcelo R. B.
Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
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:

13/09/2015

Ivanildo francisco simao

Olá. Gostaria de mim cadastrar na cohab.pra
sorteios. Das casas

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.

14/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
14/09/2015

Anônimo

Gostaria de saber quando será o próximo sorteio

Programa Minha

do programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

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

14/09/2015

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

Tenho 19 anos e nao tenho nada em meu nome
14/09/2015

Anônimo

ppara provar que moro em campinas a 2 anos ne
fui fazer inscrição hoje e o homem nao deixou

Verifique se você tem alguma nota fiscal de
Outros

algum produto que adquiriu, pois serve como

14/09/2015

comprovante.

fazer pq nao tinha

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
14/09/2015

Grazielle

`Gostaria de saber sobre as inscrições para os

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programas de moradia .

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/09/2015

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.

14/09/2015

Antonio Damiao Fidelis

Venho por meio deste requerer a minuta de

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

Escritura do imóvel descrito abaixo para fins de

em referência, solicitamos o comparecimento

obtenção de Escritura definitiva. Título: Contrato

nesta Companhia, no dia 07/10/2015, horário das

de cessão de Direitos e Assunção de dívidas,

08h às 15h, Departamento

com interveniência - anuência da
COHAB/Campinas Titular: Antonio Damiao Fidelis

Devanir Albanez Junior

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

Imóvel: Rua Djanira da Mora e Silva, nº 026 Cep

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

13056-382 Dic I - Conj Hab Monsenhor Luiz

9592 ou 3119-9599. Endereço da Cohab/CP -

Fernando Campinas/SP Código Cartográfico:

Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália -

3362.63.34.0051.01001 Quitação: 10/02/2011

Campinas / SP

A/C Comercialização Boa tarde Gostaria de saber
14/09/2015

Minuta de Escritura

como faço para adquirir o imovel que sera
construído no DIC V?

Programa Minha
Casa Minha Vida

22/09/2015

VOCE DEVE PROCURAR A COHAB E FALAR
COM O CESAR, GUILHERME OU MAURICIO,
NO SETOR COMERCIAL.

14/09/2015

DATA

NOME

14/09/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Olá, gostaria de fazer uma denuncia . Referente
ao condominio abaeté, em campinas.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Favor enviar sua solicitação que
encaminharemos.

DATA
RESPOSTA
15/09/2015

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

14/09/2015

Rosimere maria dos santos
silva

como que eu faço para me cadastrar para ganhar
uma casa? com esse cadastro na web posso
esperar na lista de espera?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

15/09/2015

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

Boa noite, Por favor, como faço para cadastrar a
14/09/2015

Aline Prodocio

minha mãe para as residências da cidade de

Outros

Salto? Obrigada. Aline
eu ouvi a falar de uma tal cooperativa . gostaria
14/09/2015

Anônimo

de saber se procede a informação a cooperativa
tem por nome coohaso. realmente existe ? a

Favor procurar a Prefeirtura Municipal de Salto e
se informar.

15/09/2015

A Cohab Campinas não tem convênio com
Outros

cohab tem conhecimento ? obrigada

nenhuma Cooperativa. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

15/09/2015

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

Bom dia gostaria de saber qual os documentos
15/09/2015

Anônimo

para se inscrever na cohab para casas...
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.

15/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
15/09/2015

simone dos santos

solicito fazer uma escricão minha casa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

vida, pois sou viuva tenho 4 filhos e pago aluguel,

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

15/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
15/09/2015

simone dos santos

solicito fazer uma escricão minha casa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

vida, pois sou viuva tenho 4 filhos e pago aluguel,

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

15/09/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria muito de conseguir uma casa ou um ap,
15/09/2015

simone dos santos

ou entrar no site da COHAB Campinas:

pois tenho 4 filhos menores, sou viúva e uma das

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

filhas tem uma doença no coração muito rara.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Pago aluguél.

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.

15/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O sorteio ocorrido em 12/09/2015 se trata de um

15/09/2015

BOA TARDE COM SORTEIO QUE TEVE NO

evento das pessoas que ja foram sorteadas e

DIA 12/09 EU NÃO FUI CONTEMPLADO,

neste evento, foi sorteado o andar e o

PAULO ROBERTO

GOSTARIA DE SABER SE TERÁ MAIS

Programa Minha

apartamento. Ainda não temos data prevista para

ESQUINELATO

SORTEIOS RECENTES, ESTOU PASSANDO

Casa Minha Vida

o próximo sorteio. Acompanhe pelo site da

APERTADO COM ALUGUEL TA MUITO DIFICIL.

COHAB Campinas as notícias em relação aos

GRATO PAULO

Empreendimentos que serão sorteados.

15/09/2015

www.cohabcp.com.br 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:
16/09/2015

Isabel Cristina de Lima

Gostaria de mais informações quais documentos

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Feitosa

levar para a inscrição?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/09/2015

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

Bom dia, gostaria de saber referente ao

CADASTRO de egunda à sexta-feira das 8:00 às

cadastramento, pois tenho uma inscrição na

16:00 horas e entrar no site da COHAB

COHAB Nº 001.0001-0.398.178 desde
16/09/2015

Letycia da Silva Jeremias

23/08/2008 gostaria de saber porque quando

Programa Minha

tento consultar no site informa que nao sou

Casa Minha Vida

cadastrada, gostaria de saber tambem se ha
necessidade de comparecer ate a cohab para
verificação, obrigada.

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

16/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia gostaria de saber sobre a carta de
quitação pois terminei de pagar em julho de 2014,
16/09/2015

fatima do pilar cairo
nascimento

mas contratei um advogado pra mexer com os
papeis pra mim paguei taxas e fiz algumas coisas

Termo de Quitação

mais o advogado sumiu e num deu mais

Favor ligar para a Cohab Bandeirantes no fone:
3731-7600. ções ao Cidadão COHAB Campinas

16/09/2015

satisfações e num chega a carta estou muito
preocupada se puderem me ajudar por favor
Ainda não temos data prevista para o próximo
16/09/2015

Anônimo

Bom dia gostaria de saber que dia a cohab vai
fazer o sorteios da casas , obrigada .

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

16/09/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO de egunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas e entrar no site da COHAB

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO
16/09/2015 tatiane cristina maria soares

FAÇO INCRIÇÃO PRA CASA POPULAR
???????????????

Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas: www.cohabcp.com.br os documentos
necessários Verificar no lado direito (ícone verde)

16/09/2015

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 onde tem mais construçao no
16/09/2015

Anônimo

A Caixa Econômica Federal constroi os imóveis e

momento sem ser os que já foram sorteados

Programa Minha

os repassa para a Cohab realizar o sorteio.

....pois é um mistério agente numca fica sabendo

Casa Minha Vida

Acompanhe pelo site da Cohab Campinas ou

onde tem construçao

pela imprensa de Capinas.

17/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

16/09/2015

Danilo Albuquerque de
Oliveira

Olá Boa tarde. Gostaria de saber qual o

CADASTRO de egunda à sexta-feira das 8:00 às

procedimento para eu me inscrever na Cohab-

16:00 horas e entrar no site da COHAB

cp? tenho 26 anos. tenho Planos para me casar e
preciso de um imovel para inicio. Desculpe minha

Campinas: www.cohabcp.com.br os documentos
Outros

necessários Verificar no lado direito (ícone verde)

ignorância mais não sei como ou onde devo ir.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

Qual o Procedimento? Onde tenho acesso? Muito

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

Obrigado. Att; Danilo Albuquerque

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das

17/09/2015

8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor entrar em contato com o FUNDAP na
16/09/2015

Anônimo

Solicito informação sobre o financiamento da
cohab para reforma

Outros

Secretaria Municipal de Habitação, Rua São
Carlos, 677 (ao lado da Cohab Campinas) ou

17/09/2015

ligar para o fone; 3119-9615.
17/09/2015

Silvio Alberto de Oliveira

Gostaria de saber se tem algum débito dessa
casa ou não.

Termo de Quitação

bom dia queria saber se posso buscar meu
17/09/2015

Anônimo

cartao de recadastramento outro dia,pois era

Outros

para pegar ontem e esqueci. obrigada

Compareça pessoalmente o adquirente ou seu
responsável legal para solicitar esta informação.
Sim pode vir de segunda à sexta-feira, das 8:00
as 16:00 horas.

17/09/2015

17/09/2015

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar AS LISTAS DOS SORTEIOS JÁ
REALIZADOS E A LISTA DOS QUE ESTÃO
17/09/2015

Anônimo

Gostaria de ter acesso a lista de sorteados

Programa Minha

APTOS PARA PRÓXIMO SORTEIO no ícone

Casa Minha Vida

INFORMAÇÕES SOBRE SORTEIOS

17/09/2015

www.cohabcp.com.br Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar AS LISTAS DOS SORTEIOS JÁ
17/09/2015

camila cristina lourenço

oi,gostaria de saber como faço p ver a lista do

Programa Minha

REALIZADOS E A LISTA DOS QUE ESTÃO

sorteio do vilas do taubaté?

Casa Minha Vida

APTOS PARA PRÓXIMO SORTEIO no ícone
INFORMAÇÕES SOBRE SORTEIOS
www.cohabcp.com.br

17/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Esta agendado para eu pegar meu
Pode sim. A partir da data agendada, pode vir em

cartão dia 23/09, gostaria de saber se posso ir no
17/09/2015

Fabiana Spadari Lopes

dia 24/09. Pois trabalho em Jundiaí e não tenho

Outros

qualquer dia de segunda à sexta-feira, das 8:00

17/09/2015

as 16:00 horas.

como ir retirar no dia 23 somente dia 24/09. NO
aguardo Grata

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

Boa tarde. Em novembro de 2014 me fiz presente

em referência, solicitamos o comparecimento

na COHAB Campinas solicitando o termo de

nesta Companhia, no dia 14/10/2015, horário das

quitação do contrato e baixa da hipoteca para

08h às 15h, Departamento

efetivar a escritura do meu imóvel. Na época fui
17/09/2015

Inez de Arruda Oliveira

informada que havia um saldo devedor residual

Termo de Quitação

que o FCVS faria frente. Gostaria de saber se já

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

22/09/2015

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

ocorreu esse pagamento e consequentemente a

9592 ou 3119-9599. Endereço da Cohab/CP -

baixa. Caso sim, qual o procedimento devo

Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália -

adotar. Caso não, há uma previsão? Grata.

Campinas / SP.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO de egunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas e entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br os documentos

17/09/2015

jeana costa lima

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PRA ME

Programa Minha

CADASTRAR?

Casa Minha Vida

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

18/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ja está fazendo o recadastramento. Favor
comparecer pessoalmente na sede da COHAB
Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO de segunda à sexta-feira das 8:00

OLÁ BOA TARDE GOSTARIA DE SABER PARA
RECADASTRAMENTO DE OUTUBRO TEM DIA
18/09/2015

Anônimo

CERTO PARA IR FAZER O
RECADASTRAMENTO OU PODE SER

às 16:00 horas e entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br os documentos

Casa Minha Vida

necessários Verificar no lado direito (ícone verde)

18/09/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

DURANTE O MES ENTEIRO ?

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

18/09/2015

Anônimo

Para fazer a inscrição , quais documentos precisa

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

21/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
bom dia gostaria de saber oq precisa para
19/09/2015

Anônimo

recadastramento ? qual a documentaçao
necessaria?

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone
verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

21/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
20/09/2015

Anônimo

Quando terá outro sorteio nesse ano de 2015

Outros

Campinas as notícias em relação aos

21/09/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
21/09/2015

Anônimo

como Faço para fazer me escrever na Progama

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

minha Casa, minha vida pela internet ?

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

21/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Bom dia!Gostaria de uma informação.Quais os
documentos necessário para dar entrada na
21/09/2015

Maria Angelica Martins
Soares

Para que possamos informar a lista de

inscritura do apartamento.E o que pecisar ser
feito, tem que marcar horario?Ligar antes?Que já

Outros

documentos para solicitar a minuta de escritura, é

22/09/2015

necessário o nº do contrato.

se encontra quitado.Poderia me mandar por email.Desde Já Agradeço Att Maria Angelica
Martins Soares

Favor entrar no site da Cohab Campinas:
www.cohabcp.com.br Após acessar as opções:
ATENDIMENTO AO CIDADÃO; SERVIÇOS AO
ADQUIREN Impressão de Boletos: Entrar no site
21/09/2015

Anônimo

Boa tarde. Como faço para retirar a 2° via do
boleto pelo site da COHAB ?

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

entrar nas seguintes opções: 1 - ATENDIMENTO
AO CIDADÃO 2 – SERVIÇOS AO ADQUIRENTE
3 – PRESTAÇÕES EM ABERTO 4 – CPF DO
TITULAR 5 - SELECIONAR O MÊS A SER
PAGO 6 – GERAR 2ª. VIA DE BOLETO. Em caso
de dúvidas, ligue para o fone:3119-9580.

21/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente na sede da COHAB Campinas
para ATUALIZAR OU FAZER CADASTRO, de
segunda à sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas.
21/09/2015

MAURA CRISTINA

Não tenho como fazer minha inscrição on line,

Programa Minha

FERREIRA GONÇALES

somente pessoalmente?

Casa Minha Vida

Entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br e verificar os documentos

21/09/2015

necessários, no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

boa tarde fiz a quitação das parcelas do meu pai .
21/09/2015

Anônimo

ele faleceu faz 3 meses e quero saber pq nao

Outros

chegou ainda o recibo de pago

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

21/09/2015

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Ola td bem gostaria de saber como fazer
21/09/2015

Anônimo

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

cadastro minha casa minha vida e se ta

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

disponível pra inscrever agora ? Fico no aguardo

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

obg.

21/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

oi estou com um papel pra retirar um cartao no
21/09/2015 alessandra cristina cimadon

dia 30 de setembro gostari de saber qual horario
eu posso retira-lo e se é so no dia 30 que eu
posso estar retirando obrigada
se fui sorteado para fazer um cadastro reserva

21/09/2015

Anônimo

mas nao moro mais em campinas tenho direito
ainda

Horário de retirada do cartão é de segunda à
Outros

sexta-feira das 8:00 as 16:00 horas. Pode vir

22/09/2015

retirar a partir do dia que está agendado.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas moradores da cidade de Campinas.

22/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
22/09/2015 larissa valeria carvalho silva

sou mae solteira , tenho 20 anos no momento

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

desempregada.

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

22/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
EU FUI ATÉ A COHAB ONTEM RETIRAR
MINHA CARTEIRINHA E ELA VEIO COM O MEU
NOME DE SOLTEIRA. ACONTECE QUE EM
JUNHO EU JÁ ESTIVE LEVANDO OS

Quanto a correção do nome impresso no cartão,

DOCUMENTOS PARA SEREM ATUALIZADOS.

é necessário comparecer com seus documentos

INCLUSIVE LEVEI A CERTIDÃO DE
22/09/2015

MARCELA DE OLIVEIRA
MARQUES

NASCIMENTO DA MINHA FILHA MAIS NOVA
PARA INCLUÍREM NO CADASTRO. AGORA
NÃO SEI SE FOI FEITO A ATUALIZAÇÃO DOS
MEUS DADOS. E OLHANDO NO SITE AGORA,
TEM UMA LISTA DE PESSOAS APTAS PARA
PARTICIPAREM DOS PRÓXIMOS SORTEIOS
ATUALIZADA EM 10/09/2015, MEU NOME NÃO
CONSTA LÁ, GOSTARIA DE SABER O
MOTIVO.

pessoais e o cartão para que façamos a correção
Programa Minha

e a impressão de um novo. O cadastro foi

Casa Minha Vida

verificado e consta renda familiar de R$2.272,00,
a lista divulgada consta somente as famílias que
possuem renda de até R$1.600,00, faixa 1 do
Programa Minha Casa, Minha Vida.

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Apenas pessoalmente . Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
ATUALIZAR OU FAZER CADASTRO, de
segunda à sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas.
22/09/2015

Silvia Regina Vannucchi
Vicentin

Bom dia. Posso fazer a inscrição on line?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br e verificar os documentos

22/09/2015

necessários, no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

Bom dia, por gentileza quero solicitar o termo de
22/09/2015

Marco Benedito de Souza

quitação e todos os documentos necessários
para a averbação do imóvel correspondente ao

Termo de Quitação

Este imóvel não pertence à Cohab Campinas.
Favor procurar a Cohab Bandeirantes.

22/09/2015

contrato em meu nome.
bOM DIA, mEU nOME É tAIS E GOSTARIA DE
SABER COMO FAÇO PARA TER O
APARTAMENTO DA MINHA MÃE, POR QUE
ELA VIROU USUARIA DE CRACK A 3 ANOS
ATRAS E PESSOAS ESPULSARAM ELA DE LÁ
E SIMPLISMENTE INVADIRAM SEU
APARTAMENTO, COMO EU ERA MENOR DE
IDADE NÃO PUDE FAZER NADA, AGORA QUE
TENHO 18 ANOS GOSTARIA DE CORRER
22/09/2015

Tais Elen Onofre Cerqueira

ATRÁS POR QUE ESTOU CASADA E NÃO

da Silva

TENHO LUIGAR PARA MORAR, A NÃO SER DE
FAVOR PARA A MINHA SOGRA E ESSE
APARTAMENTO ESTA NO NOME DA MINHA
MÃE E DEPOIS DOS FILHOS, E É DE DIREITO
NOSSO. Gostaria de saber o que fazer, me
ajudem por favor. nome da minha mãe é: Selma
Onofre Dos Santos , tem 4 filhos, Tais Elen
Onofre Cerqueira da Silva, Miguel , Patricia e
Jéssica. Apartamento: Bassoli- Campinas Torre:
S,.. ME AJUDEM.

Procure a Defensoria Pública para orientações
Outros

jurídicas quanto a possibilidade de ficar com o
imóvel. Telefone para agendamento do
atendimento 08007734340..

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
22/09/2015

Anônimo

quando tera o proximo sorteio minha casa minha

Programa Minha

vida

Casa Minha Vida

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

22/09/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Se não possui registro em carteira, traga a
carteira de trabalho e as demais documentações.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

Ola boa tarde gostaria de saber como funciona
22/09/2015

Alessandra Aparecida
Pereira Queiroz

pois não tenho comprovar renda pois sou
autónoma e não tenho firma aberta e gostaria de
saber quais documentos necessaria caso haja

CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Programa Minha

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Casa Minha Vida

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

22/09/2015

documentos necessários, no lado direito (ícone

possibilidades de fazer a inscricao,! Grata

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

boa tarde tem muitas pessoas , que realmente
prescisam desses apartamentos, principalmente

A Prefeitura Municipal de Campinas através da

esses da area de risco porem , tem alguns
22/09/2015

Anônimo

espertinhos , que estao construindo comodos, pra

Programa Minha

falar que moram , 2 familias, acho u,a sacanagem

Casa Minha Vida

isso, pra ganhar apartamentos, sendo quem

Secretaria Municipal de Habitação, executa esta
fiscalização. Caso haja alguma denuncia nos

22/09/2015

envie endereço e nome para podermos
encaminhar.

realmente prescisa , nao consegue, a fiscalizaçao
deveria ser mais rigida ,

Ainda não temos data prevista para o próximo
22/09/2015 SILVIA REGINA FERREIRA

Queria saber quando vai ter sorteio das casas da

Programa Minha

cohab...estou em dia com meu recadastramento.

Casa Minha Vida

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

22/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
22/09/2015

magda wilia ferreira de

preciso saber se ja teve algum sorteio depois de

Programa Minha

souza

agosto

Casa Minha Vida

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

22/09/2015

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

22/09/2015

Marilia Aparecida Belli

Quais os documentos necessários para requerer
segunda via do termo de quitação?

Termo de Quitação

Favor nos enviar o nome copleto do adquirente,
numero do contrato e endereço do imóvel.

22/09/2015

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
22/09/2015 Wellington Matheus Pereira

quero ver como faço para me inscrever no minha

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

casa minha vida de 2016/2017

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

22/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
22/09/2015

Anônimo

Depois da visita ao apartamento, qual o prazo

Programa Minha

para mudança

Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

23/09/2015

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Boa noite gostaria de me inscrever no programa
22/09/2015 giulia priscila ferreira romao

minha cada minha vi da. Como faço para
conseguir contato de vocês.

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone
verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

23/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

Olá! Perdi o dia do meu recadestramento, pois
tive um problema! Como faço pra atualizar meu
22/09/2015

Gleice Pinheiro Ferreira

cadastro agora? Devo ir até a cohab Ou ligar em
algum telefone? Aguardo resposta mas breve

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

23/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

possível.

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

Boa noite, gostaria de saber como faço para me
22/09/2015

Vanessa Elis Fernandes

inscrever, se é pelo site ou se tenho que me

Romano

encaminhar a algum orgão na cidade de

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Outros

Campinas para realizar essa inscrição, Att!

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os
documentos necessários, no lado direito (ícone

23/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

Olá bom Dia, Gostaria de saber se tem alguma
casa há venda neste bairro em que eu moro com
23/09/2015

Lucas Fidelis

meus pais, pois tenho interesse de compra.
Bairro: Conj. Habitacional Antonio Zanaga II. Ou
qual setor e telefone que eu devo procurar. Fico
Aguardando, Obrigado

O senhor deverá procurar se há algum imóvel à
Outros

venda de particular. Aqui na Cohab não temos
esta informação.

23/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
23/09/2015

carlos alexandre santos

moro de aluguel e não tenho condição de paga

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

tomkiwitz

porisso estou enviando esse pedido para chab

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

23/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
23/09/2015

claudenir Alexadre de
Andrade

Não possuo.

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

23/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
23/09/2015

Anônimo

possuo uma empresa em meu nome , posso
fazer cadastro na Cohab?

Outros

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os
documentos necessários, no lado direito (ícone
verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

23/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Bom dia Gostaria de saber se ja ta tendo
23/09/2015

Jacqueline

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

inscrição para as casas ou apartamento da cohab

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

ou outros programas Desde ja agradeço Att

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

Jacqueline

23/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

o que acontece quando alguem ganha um
apartamento da cohab a casa que a pessoa mora
que e de area verde a prefeitura derruba e
verdade porque no bairro que eu moro uma
23/09/2015

Anônimo

mulher ganho um apartamento da cohab e
vendeu a casa dela pra outra pessoa isso e certo
com tantas pessoas precisando de moradia
porque mora de favor ou paga aluguel a
prefeitura nao teria que ter enterditado a casa ou
pego a chave

Outros

Favor nos enviar o endereço e o nome completo
da pessoa.

23/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, Ocorre que a casa n.7, construiu o
telhado de sua lavanderia no muro que pertence
a minha propriedade, me causando diversos
transtornos com infiltrações e mofo prejudicando
assim a minha saúde e de minha família, ocorre
que não consigo encontrar o proprietário da
residencia, pois a casa encontra-se alugada para
outra pessoa. Entrei em contato com a imobiliária
que me falou que o muro pertence a casa
alugada de n.7 e que não removeria o telhado da
23/09/2015

Thais Januário De Freitas

lavanderia de minha parede em hipótese alguma.

Após consulta, constatou-se que o imóvel em
Outros

Solicito as providencias que segue: 1-) para que

questão não integra empreendimento desta

23/09/2015

Cohab Campinas.

se verifique se a casa de n.7 pode ser aluga, pois
sei que enquanto não ocorrer a quitação do
imóvel o mesmo não pode ser locado e que caso
não esteja, que seja tomadas as medidas
cabíveis. 2-) solicito informações a respeito do
muro, para saber a qual residencia realmente
pertence. 3-) quais procedimentos devo adotar
para que o telhado invasor seja retirado do muro?
Desde agradeço a atenção.
ola marcelo a casa fica na rua antonio selverio de
23/09/2015

Anônimo

oliveira bairro parque cetenario a casa era da

Outros

Encaminharemos para o setor responsável.

qual a data para entrega das chaves do

Programa Minha

Entrar em contato com a Secretaria de Habitação

residencial vilas de taubate

Casa Minha Vida

para informações. Telefone: 31199633

qual a data para entrega das chaves do

Programa Minha

Entrar em contato com a Secretaria de Habitação

residencial taubate

Casa Minha Vida

para informações. Telefone: 31199633

23/09/2015

maria duraes apelido dela e mara
24/09/2015

Anônimo

24/09/2015

Anônimo

28/09/2015

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Bom Dia, gostaria de saber se vocês tem alguma
24/09/2015

Anônimo

forma de vendas de casas, ou terrenos. quem for

Outros

despejado como faz para poder pegar a casa?

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os
documentos necessários, no lado direito (ícone

24/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Apenas pessoalmente. Apenas não pode ter o
nome restrito na Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil. Favor comparecer pessoalmente
na sede da COHAB Campinas para ATUALIZAR
OU FAZER CADASTRO, de segunda à sexta-

24/09/2015

mayara cristina de souza

É possível se cadastrar pela internet? Nome com

Programa Minha

feira, das 8:00 às 16:00 horas. Entrar no site da

santos

restrição consegue se cadastrar no sistema?

Casa Minha Vida

COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br e

24/09/2015

verificar os documentos necessários, no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito na
sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
24/09/2015

Anônimo

Queria saber como faço inscrição na COHAB, e o
que precisa obrigada

Outros

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os
documentos necessários, no lado direito (ícone
verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

25/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

24/09/2015

PRECIVALLI

próximo sorteio de casas da cohab. Vou ser
avisada do sorteio? Como? Como vou ficar
sabendo se caso eu for sorteada? Grata. Ana

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo

Boa tarde! Gostaria de saber quando será o
ANA MARIA ROGERIO

RESPOSTA

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Programa Minha

Campinas as notícias em relação aos

Casa Minha Vida

Empreendimentos que serão sorteados.

25/09/2015

www.cohabcp.com.br Quando for ter o sorteio a

Maria Rogério Precivalli

senhora será avisada e se for sorteada também.
Favor comparecer pessoalmente na sede da

25/09/2015

Anônimo

Bom dia!! Gostaria de saber,se já começou as

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

inscrições para a casa própria?? O que preciso

CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

levar de documentos para realizar a inscrição??

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

E também uma dúvida,eu moro junto com meu

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

companheiro em uma casa de aluguel, passo as

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

referências da casa da minha mãe que eu

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

morava antes ou referências de onde moro

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

agora?

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

25/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA EU GOSTARIA DE SABER QUANDO
TERÁ OUTRO SORTEIO. POIS TENHO
CADASTRO E ESTOU ESPERA DE UM IMOVEL
DA MCMV, VEJO QUE SO QUEM PODE TER É
QUEM TEM DINHEIRO NÉ POIS VI QUE NO
BASSOLI TEM MUITA GENTE QUE COMPROU
APARTAMENTO E OUTRAS QUE TEM ATÉ
DOIS CARROS IMPORTADOS QUE CUSTAO O

Ainda não temos data prevista para o próximo

VALOR DE UNS 4 APARTAMENTOS
25/09/2015

Anônimo

DAQUELES MAS MESMO ASSIM TEM UM

Programa Minha

APARTAMENTO, NO BASSOLI .FORA OS QUE

Casa Minha Vida

ALUGARAM E NEM MORAM LA OU JA TEM

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

25/09/2015

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

CASA PROPRIA EU MESMO CONHEÇO
PESSOAS QUE TEM DOIS APARTAMENTOS
LA E VI ATE UM ANUNCIA QUE UMA PESSOA
TINHA 30 APARTAMENTOS A VENDA NO JD
BASSOLI ...EM FIM EU NAO QUERO NADA DE
GRAÇA PAENAS QUERO PAGAR E TER UM
LUGAR PARA MORA COM MINHA ESPOSA E
FILHOS....
Boa tarde, Gostaria de saber uma informação.
Minha mãe tem uma amiga que já tem casa
própria e mesmo assim conseguiu ganhar uma
casa, já esta ate com a documentação pronta por
vocês. Gostaria de saber se esse sorteio é
25/09/2015

Fabiana Spadari Lopes

Houve sorteio em fevereiro de apartamentos,

somente para pessoas que não tem casa própria.

Programa Minha

onde ela foi sorteada? Favor nos informar nome

Faz 11 anos que tenho meu nome cadastrado e

Casa Minha Vida

completo da pessoa e endereço de onde ela

nunca fui sorteada, e dai quando vou fazer a

25/09/2015

pegou o apartamento em Campinas.

atualização do cadastro, com o aumento salarial
nunca consigo participar do sorteio e dai a gente
fica sabendo que tem pessoas que tem casa
própria e ganha uma.
28/09/2015

Anônimo

gostaria de fazer uma denucia onde devo me

Programa Minha

comunicar, sem ser identificado

Casa Minha Vida

Nos encaminhe para este mesmo setor, em outro
email detalhadamente que encaminharemos ao
setor responsável.

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia gostaria de fazer uma denúncia, tenho
uma vizinha que reside na ruela ; luzia maria
moreira costa n 31, núcleo residencial jd yeda 2,
antiga dizodina rosa de jesus, chama se Dayse
cristina Teixeira marques, já é inscrita pela
Cohab, devido a área de risco , na casa só mora
ela e o marido, Flavio, porem eles construiram,
um banheiro a mais, na casa, e colocaram uma
cama em outro quarto , pra dizer que mora outra
família, sendo que só mora os dois, ela quer

Favor encaminhar a denúncia através do 156 e

beneficiar alguém, ate no cadastro dela podem
28/09/2015

Anônimo

conferir só moram os dois, não sei se a vistoria,

Programa Minha

já passou por la , creio que sim , pois eles vão

Casa Minha Vida

morar no residencial, santa luzia no jd santa lúcia,

pedir para direcionar para a Secretaria de
Habitação que é a responsável pela indicação

28/09/2015

das famílias de área de risco que serão atendidas
no Residencial Santa Luzia.

o certo e ganharem apenas um apartamento pra
eles, muitos fazem incriçao e não são
beneficiados, acho um absurdo, o que a senhorita
Dayse, esta fazendo, espero que vcs sejam
rigorosos, pois tem muita gente sem ter
onde,morar, se entregarem comprovante que
mora mais gente , não é verdade puxem pelo
cadastro antigo,confirmo com toda certeza , só
moram os dois lá , muito obrigado, espero que
vcs possa apurar isso .

Ainda não temos data prevista para o próximo

Olá bom dia Eu fiz a minha inscrição na COHAB
28/09/2015

vanessa correa de oliveira

e gostaria de saber se demora como é feita a

Programa Minha

novaes

chamada ? E também qual é o tempo de espera .

Casa Minha Vida

Obrigada Vanessa

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

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

BOA TARDE GOSTARIA DE FAZER
28/09/2015

SIRLANDIA RODRIGUES
MEDEIROS ARAUJO

INSCRIÇAO PARA CASA E GOSTARIA DE
SABER O QUE È NECESSARIO E QUANDO
COMEÇAM OU SE TEM UM PERIODO EXATO

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

28/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

PARA INSCRIÇAO?

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

BOA TARDE, GOSTARIA DE INFORMAÇÕES
28/09/2015

Juliana Talita de Souza

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

VIDA, GOSTARIA DE PARTICIPAR. AGUARDO

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

UM RETORNO.

28/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Compareça para ver se poderá atualizar seu

Olá Boa tarde! Fiz meu cadastro em 2014, fui

cadastro. Favor comparecer pessoalmente até á

morar na Bahia por motivos familiares. Mas

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

retornei. Vi que meu nome está em uma lista que

CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

nao compreendi. Estou gravida, sou mae de outro
28/09/2015

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

GABRIELA BARREIRO

menino de 12 anos, e voltei da Bahia fugida do

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

FERREIRA

meu ex companheiro por motivos de violencia

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

domestica. Preciso atualizar meu cadastro e

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

verificar as possibilidades de conseguir a casa

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

brevemente. Está como meu cadastroå Aguardo

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e

contato. Obrigada

é GRATUITO. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

28/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

sendo construidas casas para as pessoas esse
Anônimo

DATA

Ainda não temos data prevista para o próximo

gostaria de saber se aqui em campinas ja estao

28/09/2015

RESPOSTA

ano ou o ano que vem .e o que siginifica ficha de

Programa Minha

inscricao que vc derao para mim pedindo pra mim

Casa Minha Vida

voltar no dia marcado pra pegar cartao de

Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.

28/09/2015

www.cohabcp.com.br O cartão é o seu
comprovante de inscrição na Cohab Campinas.

inscricao

Compareça no dia agendado para retirá-lo.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

28/09/2015

Ellen Cristina de Oliveira

Gostaria de informação sobre aquisição de casa
da cohab

Outros

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os
documentos necessários, no lado direito (ícone

29/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Ainda não temos data prevista para o próximo
28/09/2015

Anônimo

Ola boa noite gostaria de saber qual o proximo
sorteio??

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

29/09/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

Gostaria de saber quais os documento e como
29/09/2015

Juliana cristina de oliveira

faço para me cadastrar no programa minha casa
minha vida?!

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone
verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

29/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

Bom dia eu gostaria de saber se há alguma

CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

previsão para auxilio aluguel para os moradores

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

da rua prof. Ruth de Oliveira Silveira Bello, Jardim
29/09/2015

Anônimo

do Lago 2 Campinas SP, pois eu ouvi rumores

Outros

que uma parte desta rua seria desocupada pelo

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os
documentos necessários, no lado direito (ícone

29/09/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

fato do bairro está sendo pavimentado isso

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

confere?

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

Pois é, sr.Marcelo já temos o cadastro para o

Em relação ao auxílio aluguel, a senhora deverá

programa de moradia desde 2009, inclusive está
29/09/2015

Anônimo

no nome de meu marido, eu quero saber se o
boato do auxilio aluguel para a rua citada

entrar em contato com a Secretaria Municipal de
Outros

Habitação no fone: 3119-9622 ou pessoalmente à

29/09/2015

Rua São Carlos, 677 (ao lado do prédio da Cohab

procede, eu particularmente prefiro esperar pelo

Campinas).

sorteio das casas.

Ainda não temos data prevista para o próximo
29/09/2015

Anônimo

Quando vai ter o sorteio dos apartamentos?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/09/2015

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

Boa tarde, Possuo o cartão de cadastro da
Cohab e segundo a lista de candidatos aptos ao
29/09/2015

Juliani Ferreira Rocha Frugis Programa Minha Casa Minha Vida Atualizada em
Fasanella

10/09/2015 - 11:35 eu não estou na lista. Por que
não fui considerado apto para participar do
sorteio? Aguardo retorno Obrigado Juliani

Programa Minha

Pode ser que sua renda tenha ultrapassado o

Casa Minha Vida

valor de R$ 1.600,00.

29/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

29/09/2015

Renato Fernando Regis

Preciso de um lugar pra morar,e não consigo com

CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

a cohab minha renda é de 1940 na carteira.já

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

perdi um apartamento pois me alegaram que mi

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

há renda era superior.Tem essas casas a venda

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

mas não tenho como dar entrada.tenho só o meu

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

fundo de garantia.me ajudem por favor...

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

30/09/2015

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Ainda não temos data prevista para o próximo
29/09/2015

Anônimo

BOA NOITE, GOSTARIA DE SABER QUANDO

Programa Minha

IRA SAIR SORTEIO PARA ESTE ANO?

Casa Minha Vida

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

30/09/2015

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

Bom dia,por gentileza gostaria de saber quando
ira ser entregues as chaves do residencial santa
30/09/2015

jose gomes de lima

luzia em Campinas pois minha filha esta na lista
de espera e esta muita ansiosa se sera

Outros

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

30/09/2015

contemplada com sua moradia própria. grato:
José Gomes de Lima
Ainda não temos data prevista para o próximo
30/09/2015

Anônimo

Boa Tarde! Gostaria de saber se já tem previsão

Programa Minha

para o próximo sorteio. Obrigada

Casa Minha Vida

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

30/09/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

ola boa tarde tudo bem? queria fazer a inscriçao
e sou solteira moro com meus pais?quais os
30/09/2015

sirlandia rodrigues

documentos preciso para me inscrever no
programa? tenho q levar os documentos dos que

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

01/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

moram amigo tbm?

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.

30/09/2015

Ludmila Eloá

gostaria de saber se vocês podem falar sobre o

Climério Dias Vieira (11:21:29): Infelizmente não

processo de nº 0033949-57.2006.8.26-0114, sou

estamos autorizados a prestar esclarecimentos

estudante de direito e tenho que elaborar uma
petição inicial baseada na decisão deste

Outros

sobre o processo em epígrafe. No entanto
esclareço que os autos não correm em segredo

processo, poderiam me passar algumas

de justiça e portanto estão disponiveis em cartório

informações?

para consulta.

06/10/2015

