cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOM DIA, FIZ INSCRIÇÃO JUNTO A VCS
GOSTARIA DE SABER QUANDO POSSO IR
01/10/2015

ALINE GIANNI BARBIERI

RETIRAR MEU CARTÃO REFERENTE A
INSCRIÇÃO? AGUARDO RETORNO ATRAVÉS

26/08/2015. Compareça pessoalmente para

Casa Minha Vida

retirar, das 8:00 as 16:00 horas, de segunda à

Ainda não temos data prevista para o próximo

que pegaram o cartão de recadastramento
podem ser chamados ainda nesse ano para fazer
a pasta.. Moro de aluguel e não vejo a hora de ter

01/10/2015

sexta feira.

Olá bom dia.. Eu gostaria de saber se as pessoas

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Sua data para retirada do cartão foi em
Programa Minha

EMAIL OU TELEFONE OBRIGADA

01/10/2015

RESPOSTA

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

01/10/2015

Empreendimentos que serão sorteados.

uma coisa próprio minha. Vcs tem previsão de

www.cohabcp.com.br

sorteios obg

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
01/10/2015

DANIELA APARECIDA

quais documentos são necessários para eu fazer

Programa Minha

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

SANTOS

a inscrição na cohab ?

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.

01/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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, bom dia. Olhei o site de vocês e queria tirar

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

alguns esclarecimentos. Eu estou com planos de
01/10/2015

Raider Lopes Martins

querer uma casa própria, solteiro e sozinho.

Outros

Quais documentos necessários para inscrição?

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

01/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

Como funciona? No aguardo.

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

01/10/2015

Anônimo

Pode ser historico do meu supletivo?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não, apenas correspondencia que tenha recebido
em seu nome e em seu endereço, ou alguma

01/10/2015

nota fiscal de produto adquirido.

Boa tarde, Gostaria que verificassem o nome de
uma pessoa que ganhou uma casa própria no
01/10/2015

Anônimo

bairro Matão. Vaiomita F Silva já tem uma casa
em seu nome e morava se Sumaré. Como uma
pessoa que já possuiu um a casa em seu nome
ganha outra

Outros

A Cohab Campinas não tem casa no Bairro
Matão. Este bairo pertence à cidade de Sumaré.

01/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
01/10/2015

Daniele Silva dos Santos

Olá. Gostaria de fazer o Cadastro da Cohab.

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

02/10/2015

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
01/10/2015

Anônimo

Há inscrições para minha casa minha vida?

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.

02/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
01/10/2015

Anônimo

Quero refazer meu cadastro , sou divorciada e

Programa Minha

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

tenho uma filha

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

02/10/2015

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
boa tarde ja q não tive a oportunidade no sorteios
01/10/2015

Anônimo

gostaria de sta comprando um apto, como eu
faço...

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.

02/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
Gostaria de saber como faço para fazer a
01/10/2015

Anônimo

inscrição para o 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

02/10/2015

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

01/10/2015

Elisama L. Ferreira de
Almeida

Boa noite gostaria de saber como faço para me
inscrever no programa minha casa minha vida
grata aguardo resposta

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.

02/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
02/10/2015

Anônimo

olá bom dia!! gostaria de saber se esse ano ainda

Programa Minha

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

chamarão para apartamento?

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

02/10/2015

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
Ola boa tarde, gostaria de saber se existe algum
02/10/2015

Anônimo

projeto ou sorteio de casas ou apartamentos que
a cohab realizará sorteios ? Grato.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/10/2015

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

Oi meu nome é Alisson, moro de Aluguel, pago
02/10/2015

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Alisson Fernando de

muito caro no aluguel e moro sozinho ainda, me

Programa Minha

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

Carvalho

ajudaria muito se pudessem me ajudar... Mais

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

que ajudar, realizariam um sonho meu

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

05/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

03/10/2015

Recebi uma Convocação para Recadastramento

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

de Interesse em Moradia CIM para comparecer

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Lucimara de Fatima Lima

dia 24/06/2015 mas não estava aqui estava

Programa Minha

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

Roberto

viajando gostaria de fazer o Recadastramento

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

quero tanto ter minha casa me da uma chance

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

por favor obrigada

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

05/10/2015

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

03/10/2015 claudemir pereira de oliveira

solicito participar do sorteio para adquirir uma

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

moradia desejo muito eu minha esposa e duas

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

filhas moro de favor gostaria muito de fazer parte

Programa Minha

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

dos contemplados com um lar por favor me

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

ajudem sem mais ficarei muito grato obrigado

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

Claudemir Pereira

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

05/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
04/10/2015

Anônimo

para me cadastrar na minha casa minha vida

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

05/10/2015

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
04/10/2015 Fabiana marçal de almeida

gostaria de saber como faço para fazer inscrição

Programa Minha

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

do PMCMV?

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.

05/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
05/10/2015

Tifanny Juliana Cristino

quais documentos necessários para inscrição da
cohab?

Outros

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

05/10/2015

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

05/10/2015 RICHARLE ALVES ABREU

Bom dia,primeiramente gostaria de perguntar

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

como eu faço para ter uma moradia da

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

Cohab,moro de favor em uma casa e no

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

momento não tenho condições de comprar um

Programa Minha

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

imóvel,sou autônomo e a caixa não libera um

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

credito muito alto,o valor que foi passado e bem

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

menor dos imoveis encontrados. gostaria muito

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

de sua ajuda,obrigado.

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e

05/10/2015

é GRATUITO.
05/10/2015

Natal Buchignani

Solicito 2 via da minuta do imóvel da Rua Itália
640 Vila Roma Brasileira Itu SP

Minuta de Escritura

Estaremos encaminhando a minuta digitalizada
para o email informado.

06/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
05/10/2015

GILVANA SOUZA

Gostaria de saber como fazer a inscrição para o

Programa Minha

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

programa

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

05/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
O cadastro é único e caso sua renda seja maior
de R$ 1.600,00 seus dados serão direcionados
para Programas Habitacionais com renda
superior. Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

Gostaria de saber se existe outra forma de
05/10/2015

Anônimo

adquirir um imóvel pela cohab com renda maior

Programa Minha

que R$1.600,00...e como eu faço pra ter maiores

Casa Minha Vida

informações?

CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB
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.

05/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
05/10/2015

luis f nascimento

abertura de novos cadastros para casa própria

Programa Minha

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

em campinas.

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.

05/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia,Como vocês destratam o ser
humano,que realmente precisa de uma
moradia,como tem varias pessoas a anos na fila
e nem sequer chamada pra nada,e como "alguns"
tem privilégios.Conheço vários casos de pessoas
ai de dentro mesmo,dao casas e apartamentos
para pessoas que não precisam,recebendo
dinheiro,pra liberarem,e pessoas que foram

Seguimos todas as regras da Portaria 412/15 que

sorteadas,e que tem casa própria,nao tem filhos e

aprovou o Manual de Instruções para Seleção de

nem pagam aluguel,em menos de 1 ano já tem a

Beneficiários do PMCMV e revogou a Portaria

sua moradia,gostaria que vocês verificassem

595/13 do Ministerio das Cidades. O sorteio nao e

também, pessoas que foram sorteadas,e que
06/10/2015

Josimar Santos

simplesmente não vao morar ou porque é

Programa Minha

longe,ou porque não querem,e tem aqueles que

Casa Minha Vida

vendem sem ter acabado de pagar,ou alugam
sem poder,isso é fácil de vocês
constatarem,Jornal Correio Popular,Jornal Já,site
OLX,tem vários desses anúncios,tem tanta gente
necessitada realmente,e vocês não dao valor,só
pra deixar ainda mais claro com essas
denuncias,a EPTV e a TVB Record,ja sabem de
tudo isso,e vao investigar.Voces poderiam pra
pessoas que tem muitos tempo de cohab já
liberarem os apartamentos restantes,e entregar
também aqueles que estão vazios.Grato pela
atenção,Josimar

por tempo de cadastro. Posso garantir a voce que
no sorteio nao e possivel passar ninguem na
frente. Apos assinar contrato a obrigaçao de fazer
a fiscalizaçao é da caixa e voce pode denuciar
atraves do 08007216268. Quanto a funcionarios
da cohab solicito que venha falar com o Vanderlei
ou Cesar na COHAB. estamos a disposiçao.

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
06/10/2015

Anônimo

Bom dia ! Quando irá ser o proximo sorteio ?

Programa Minha

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

Será ainda esse ano ? Att.

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

06/10/2015

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
06/10/2015

DÉBORA HELENA DA

GOSTARIA DE SABER QUANDO SERÁ O

Programa Minha

SILVA

SORTEIO DO MINHA CASA MINHA VIDA 2015?

Casa Minha Vida

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

06/10/2015

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

Bom dia, Eu tenho cadastro na Coab a mais de

Favor comparecer pessoalmente na sede da

25 anos, fui pesquisar o meu CPF e a pesquisa

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

disse que o meu CPF não estava

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

cadastrado.Porque? No final do ano de 2014, fui
06/10/2015

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

VALTAIR APARECIDO

até a Coab, renovei todos os meus documentos,

Programa Minha

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

ZARPELAO

e o atendente disse que no mes de fevereiro de

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

2015 eu ia ser convocado para a inscrição de

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

moradia, mas até o momento, não recebi

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

nenhuma notificação. Por favor, preciso de uma

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e

resposta. Aguardo Att

é GRATUITO.

06/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, me inscrevi no programa Minha Casa
Minha Vida , e gostaria de saber ,se tem uma
previsão de novo sorteio. Pois estou morando de
06/10/2015

Anônimo

favor, e a dona da casa voltou de viagem, e
pretende ficar na casa. Não tenho para onde ir.

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

Poderia por favor, me informar ,quando terá novo

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

06/10/2015

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

sorteio... Atenciosamente. Claudia
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

06/10/2015

naciara oliveira do prado

Nescesito muito de uma casa da cohab, Tenho 3

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

filhos pequenos,morro de aluguel,faço faxina 2

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

vezes na semana e sexta e sábado sou

Programa Minha

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

garçonete.. Meus filhos tem o bolsa familia Mais

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

sem pagar aluguel caro,as coisas Ian melhorar

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

muito..

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

08/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta à solicitação, informamos que os
esclarecimentos já foram prestados
pessoalmente em 22/09/2015 a Catarino Corrêa
de Souza, promitente comprador da unidade
07/10/2015

aparecida edinete Corrêa de
souza

Solicitação da minuta do imóvel situado a rua
Peres ventura n:185 do conjunto Agostinho alcala

habitacional em referência, bem como através do
Minuta de Escritura

lote n:22 quadra D

ofício Cohab-CP nº 1192/2015 expedido e

09/10/2015

entregue a ele nessa mesma data. Portanto,
reiteramos a informação de que a Escritura de
Compra e Venda somente será viabilizada após a
quitação do saldo devedor residual apurado de
responsabilidade do FCVS.
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

07/10/2015

Maria Lucia Barbosa

Preciso da 2º via de uma conta do mes 01/2015.
Como faço???

Outros

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

08/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
07/10/2015 Eduardo Araújo dos santos

Desejo me inscrever no programa minha casa

Programa Minha

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

,minha vida

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

08/10/2015

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

07/10/2015

Maria Dayanne Fernandes
Alves

Bom dia, por favor quero saber como faço para
regulariza meu terreno ? quanto pago para isso e
oque devo fazer Grata!

Regularização
Fundiária

Favor procurar a Secretaria Municipal de
Habitação, localizada à Rua São Carlos, 677 -

08/10/2015

Vila Industrial (ao lado da Cohab Campinas). .
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00

boa Tarde fui consultar meu cpf no cadastro e

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

apareceu não cadastrado . e aparece na lista que
07/10/2015

renata santos de souza

chamarao para o recadastro no qual foi dia
15/07/2015 as 8:00 mais não recebi carta,ligação
avisando desta data e horario

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.

08/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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.
GOSTARIA DE SABER SE HÁ POSIBILIDADES
07/10/2015

valdir dos santos

DE RALIZAR A INCRIÇÃO VIA INTERNET OU

Entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

TERA QUE SER PESSOALMENTE.

www.cohabcp.com.br e verificar os documentos

08/10/2015

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.

sou Moradora em Hortolandia a anos e gostaria
07/10/2015

Leticia Paula Medeiros4

muito em estar participando do sorteio de minha

Programa Minha

casa minha vida pago aluguel e é tao dificil

Casa Minha Vida

recebendo apenas um salario minimo.

Apenas para moradores da cidade de Campinas.
Para participar do Programa minha Casa Minha
Vida procure a Prefeitura de sua cidade.

08/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia! Estive nessa repartição em 09/04/2015,
para esclarecimento a respeito da Minuta DE
Escritura do referido imóvel, situado na Rua
Albino Maciel nº 115, Vila Figueiredo, Itapira,
CEP: 13971-154, constante no contrato 9501240,

08/10/2015

Cleide Artigiani

com o titular Eli Mendes. Atualmente, me

Em atenção à solicitação em referência,

encontro divorciada judicialmente do titular do

esclarecemos que todas as providências

imóvel, e como fui casada com comunhão de

administrativas já foram efetuadas por essa

bens, tenho direito às referidas informações

Cohab-CP junto ao FCVS, no entanto, até a

sobre o imóvel. Na ocasião de meu

presente data não houve a quitação do saldo

comparecimento à Cohab-Cp fui atendida pelo

devedor residual pertinente ao imóvel em tela.

Técnico Imobiliário Junior, Felipe Ferreira De

Portanto, reiteramos que a Escritura de Compra e

Souza, da Coordenadoria De Liquidações E
Fundos. Foi contatado que existia um saldo

Minuta de Escritura

Venda somente será viabilizada após o
pagamento do saldo devedor existente.

devedor residual no valor de R$ 27.215.35, sendo

Esclarecemos, ainda, que os contratos nesta

que esse valor foi pleiteado pela Cohab-CP ao

Companhia são individualizados, assim se outro

Fundo de Compensação Das Variações Salariais

morador conseguiu o documento de quitação do

(FCVS). Gostaria de saber, qual foi o andamento

imóvel é porque não existe qualquer tipo de

dado á esse pleito, pois alguns moradores da Vila

pendência financeira incidente sobre a Promessa

Figueiredo que estavam na mesma situação,

de Compra e Venda firmada neste agente

referem que conseguiram regularizar diretamente

financeiro.

na Cohab-CP. Aguardo um parecer sobre a
minha situação no momento, assim que for
possível para vocês. O email deixado no cadastro
acima é de meu filho, e aguardo resposta pelo
mesmo. Atenciosamente, Cleide Artigiani

14/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Sou Eduardo Alves Ramos, CPF
670.742.865-91 recebi o boleto para pagar a
prestação, e nela esta constando que a
08/10/2015

Anônimo

PRESTAÇÃO ANTERIOR NÃO PAGA, poderia

Outros

enviar o boleto da prestação para o e-mail

Favor ligar para o fone: 3119-9580 e passar o
número do contrato e o nome do adquirente.

08/10/2015

fiscal@climaspace.com.br A/C Cristiane.
Obrigado
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
08/10/2015

Anônimo

como faço pra ter uma casa da cohb

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.

08/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
GOSTARIA DE FAZER MINHA INSCRIÇÃO
08/10/2015 Marcos Antonio de Oliveira

PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA EM CAMPINAS.

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

09/10/2015

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

08/10/2015

Anônimo

gostaria de saber informacoes como fuciona

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.

09/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Cidades, a demanda para seleção dos candidatos

QUE A LEI NÃO SE APLICA NO BRASIL. E QUE

beneficiários ao programa Minha casa Minha Vida

INFELIZMENTE A PODRIDÃO ESTÁ A SE

segue os critérios abaixo: Forma de atendimento

ESPALHAR. QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA

e seleção da demanda - 50% município indica –

QUE VCS FISCALIZEM AS MORADIAS. POIS

áreas de risco (com encaminhamento) - 50%

ACREDITO QUE O PROGRAMA SE DESTINA

hierarquizados através do sorteio do CIM –

AQUELES QUE REALMENTE NECESSITAM DE

Cadastro de Interesse em Moradia Ainda

MORADIA. QUE ASSIM COMO EU ESPERAM

segundo a Portaria 610/2011, alterada pela

ANSIOSAMENTE PELO SONHO DA CASA

portaria 595/2013, que dispõe sobre os

PROPRIA. IMAGINO QUE SE DESTINE

parâmetros de priorização e seleção dos

AQUELES QUE ASSIM COMO EU NÃO

beneficiários do Programa Minha Casa Minha

POSSUE CRITÉRIOS PARA ENTRAR EM UM
Marília

FINANCIAMENTO. E PODEM ACREDITAR JA
TENTEI INUMERAS VEZES. POSSUO UMA
INTEGRIDADE RESPONSAVEL COM MINHAS
CONTAS. E BUSCO SEMPRE ANDAR PELO
CAMINHO CERTO. O INACREDITAVEL SÃO OS
DIAS DE SORTEIO EM QUE EU FICO
PREFADA NO RADIO OU NA INTERNET,
TORCENDO PRA SER SORTEADA. E TODOS
TERMINARAM EM ĹAGRIMAS E
FRUSTRAÇÕES. SURPREENDENTE É QUE EM
MEIO A TUDO ISSO EXISTEM PESSOAS
VENDENDO E ALUGANDO OS APTOS. E EU
AQUI COM ESSA CARA DE TROUXA.
PARABÉNS PELO EXCELENTE TRABALHO.

DATA
RESPOSTA

Segundo a Portaria 610/2011 do Ministério das

Srs Gestores da COAHB É MUITO BOM VER

08/10/2015

RESPOSTA

Vida, 3% das unidades habitacionais deverão ser
Outros

reservadas para atendimento aos idosos e 3%
das unidades habitacionais deverão ser
reservadas para atendimento a pessoa com
deficiência ou cuja família façam parte pessoas
com deficiência. É importante esclarecer que o
sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. Critérios
nacionais de seleção do Programa estabelecido
pelo Ministério das Cidades - Famílias residentes
ou que tenham sido desabrigadas de área de
risco ou insalubres; - Famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar; e - Famílias
de façam parte pessoas com deficiência. Critérios

15/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
09/10/2015

Aline Fernanda Tezzin da

Gostaria de informações de como fazer inscrição

Silva

na COHAB. Muito grata

Outros

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

09/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Gostaria de saber qual o procedimento posso
tomar( se é que posso tomar algum). Fiz o
cadastro no programa em 2009 quando fiz era
solteiro, hoje sou casado e tenho uma filha de 3
anos. Moro de favor na casa da minha mãe perto
onde moro existe uma casa abandonada, a dona
09/10/2015

Aislan Henrique da silva

faleceu a mais de 5 anos seu único filho não
moro na cidade. E nunca veio verificar a situação
da casa. Gostaria de saber se é possível passar
esse imóvel pró meu nome pra que possa pagar
os débitos(financiar o imóvel pelo programa
mesmo). Pois sei q não tem previsões para sair
novas casas do programa. Desde de já agradeço.

Outros

Em primeiro lugar, compareça para atualizar seu
cadastro, para poder participar dos próximos
sorteios.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 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.

09/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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

Morro de aluguel,tenho 3 filhos Faço faxina 2
vezes por semana,e faço free lance as da mais
09/10/2015

naciara oliveira da prado

de semana. Necessito de uma casa,pq se não
fosse o aluguel sobraria algum dinheiro.. Por isso

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

09/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

peço essa ajuda a vcs.

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 27/10/2015, horário das
08h às 15h, Departamento

SOLICITO A EMISSÃO DE DOCUMENTO QUE
09/10/2015

DONISETE PEDROSO

INFORME A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
IMÓVEL OBNJETO DO CONTRATO

Termo de Quitação

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Felipe ou Vicente, ou ainda,
através dos telefones: (19) 3119-9591, 31199592 ou 3119-9599. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
09/10/2015

Katia Regina

Gostaria de obter informações como fazer

Programa Minha

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

incrisção na Cohab Campinas

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

09/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, enviaremos para o endereço do

09/10/2015

Boa Tarde. Já fui pessoalmente ate a cohab

imóvel, esclarecimentos pormenorizados, ou

conversei no setor de quitação com o sr Felipe e

alternativamente, poderá agendar um dia para o

o mesmo me disse que em 45 dias chegaria uma

Senhor comparecer nesta Companhia, entrando

PAULO CESAR DE

carta na minha residencia, até o presente

OLIVEIRA

momento não se fez. Hoje minha mae faleceu
qual seria as medidas necessária para eu retirar

Minuta de Escritura

em contato através dos telefones: (19) 31199591, 3119-9592 ou 3119-9599, falar com Felipe
ou Vicente, Departamento

a tal de minuta e regularizar a situação. Grato

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

Paulo César.

Fundos, no horário das 08h às 15h. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.

22/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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. SOLICITO INFORMACOES PARA
09/10/2015

FABIANA CASTILHO

EFETUAR A INSCRIÇÃO NA COHAB E QUAIS

NISHIDA

SAO OS CRITERIOS E DOCUMENTAÇÃO.

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

DESDE JÁ AGRADECO

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

13/10/2015

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

Boa tarde eu gostaria de saber se o meu nome
09/10/2015

Anônimo

está nessa nova lista de sorteados no cim que

Programa Minha

saiu esse mês o meu cpf 342195498-46 obrigado

Casa Minha Vida

pela oportunidade

09/10/2015

10/10/2015

carolina chagas de freitas
catelan

Anônimo

como consulta meu cadastro???

Queria saber quando vai Sair o Sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Apenas pessoalmente, compareça de segunda à
sexta-feira, das 8:00 as 16:00 horas aqui na

13/10/2015

Cohab Campinas.
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

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

11/10/2015

Adilson Roberto Firmino

Eu adilson r.firmino venho solicitar a cohab de

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

campinas que me incrua no sistema de

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

habitacao. Hoje moro c minha mae nao tenho a

Programa Minha

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

minha casa propria e prometo arcar c o meu

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

compromisso com cohab de pagar minnhas

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

contas em dia.Grato

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

13/10/2015

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
Gostaria de receber Informações de como me
11/10/2015

Margarida aparecida Dias

cadastrar em projeto para adquirir casa própria
visto que sou funcionária publica estadual

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

13/10/2015

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

Gostaria de saber sobre os imóveis do minha
casa, minha vida do Vila Orozimbo Maia. Fico no
12/10/2015

Anônimo

aguardo do retorno,
(michael.sistemas@yahoo.com.br) (19) 988972548 att, Michael-

Estamos construindo na Vila Orozimbo Maia e
Programa Minha

sao casas finaciadas pela CEF para a faixa de

Casa Minha Vida

renda superior. Venha na Cohab e fale com a
area comercial.

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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

quais os documento necessarios para fazer a
12/10/2015

Anônimo

inscrição para minha casa minha vida. pessoas

Outros

que vive ajntas pode fazer a inscrição

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

13/10/2015

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

Queria saber se tem algum apartamento ou
13/10/2015

Paola Marques

empreendimento na região do ouro verde,

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

apartamentos se possivel.

Campinas as notícias em relação aos

13/10/2015

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

13/10/2015

edinalva rodrigues pina

gostatia de saber quando começa escriçoes para
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.

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
Gostaria de saber o que é necessário para fazer
13/10/2015

Marlete Gomes Batista

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

inscrição na Cohab Campinas e participar do

Programa Minha

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

programa Minha Casa Minha Vida, reservado

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

para pessoas de baixa renda

13/10/2015

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

Bom dia, meu esposo possui um cadastro com a
ex mulher no programa minha casa, minha vida.

Favor pedir a ele para comparecer e atualizar.

Porém, nos ultimos 2 meses, a mesma foi até a

Favor comparecer pessoalmente na sede da

coahb e retirou o nome dela do cadastro. A minha

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

dúvida é, se o meu esposo ainda continua com o

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

cadastro, e caso sim, gostaria de me informar
13/10/2015

Nayara Helena Benedito

para saber qual procedimento devemos seguir

Programa Minha

para que demos continuidade no processo, e

Casa Minha Vida

também gostaria de me informar a respeito de
como está atualmente a situaçao do cadastro, se
está ativo, se precisa levar algo para atualizar, e
caso sim, me informar quais os documentos, pois
sou leiga neste quesito. Fico no aguardo.
Obrigada, Nayara.

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

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, meu esposo possui um cadastro com a
ex mulher no programa minha casa, minha vida.

Favor pedia a ele para comparecer e atualizar o

Porém, nos ultimos 2 meses, a mesma foi até a

cadastro. Favor comparecer pessoalmente na

coahb e retirou o nome dela do cadastro. A minha

sede da COHAB Campinas para ATUALIZAR OU

dúvida é, se o meu esposo ainda continua com o

FAZER CADASTRO, de segunda à sexta-feira,

cadastro, e caso sim, gostaria de me informar
13/10/2015

Nayara Helena Benedito

para saber qual procedimento devemos seguir

Programa Minha

para que demos continuidade no processo, e

Casa Minha Vida

também gostaria de me informar a respeito de

das 8:00 às 16:00 horas. Entrar no site da
COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br e

13/10/2015

verificar os documentos necessários, no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS

como está atualmente a situaçao do cadastro, se

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

está ativo, se precisa levar algo para atualizar, e

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito na

caso sim, me informar quais os documentos, pois

sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

sou leiga neste quesito. Fico no aguardo.
Obrigada, Nayara.

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Como faço para me cadastrar no programa Minha
13/10/2015 MICHELE LOPES FREITAS

casa minha vida, para participar do sorteio da
Cohab???

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

13/10/2015

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

13/10/2015

Anônimo

Vocês fazem consorcio de casas/apartamento , a

Programa Minha

Não, apenas o cadastro do Programa Minha

não ser o sorteio?

Casa Minha Vida

Casa Minha Vida.

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

13/10/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Fui roubada como solicitar 2ª via? tenho q paga
tx?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Segunda via de qual documento ? Favor
Outros

identificar com o nome do adquirente, numero do

13/10/2015

contrato e endereço do imóvel.
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

13/10/2015

Amanda Miranda Ribeiro

Boa tarde, fiz minha inscrição esse ano, quando

Programa Minha

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

será o próximo sorteio? Obrigada

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

13/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
ola tenho algumas duvidas e gostaria que me

Em relação a tempo, não podemos estimar pois

esclarecesse. 1º demora quanto tempo em media

se trata de sorteio. Existem alguns imóveis fora

para ser sorteado? 2º a alguma forma de se
13/10/2015

luiz guilherme claudino

comprar um imóvel pela cohab sem ser

Programa Minha

sorteado? 3º caso alguém desista de um imóvel

Casa Minha Vida

ha possibilidade de eu adquirir o mesmo? 4º o
que fazer para não perder um imóvel?
Atenciosamente

do Minha Casa Minha Vida, compareça para
receber as informações. Se alguem desiste ou
deve prestações, estes imóveis são retomados e
serão chamados quem está no cadastro,através
do sorteio.

13/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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

devido a ausência de meu esposo não foi

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

possível para ele comparecer na convocação de
13/10/2015 Cacilda Regina Tito Oliveira

recadastramento no dia 17/07/2015 a 12:00 h.

Outros

Gostaria de saber como devo agir. Obrigada

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

14/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

Cacilda Regina Tito Oliveira

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

13/10/2015

magali regina santana

quero fazer uma inscrição para moradias na
região de campinas.

Outros

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

14/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
interesse em compra de imóveis retomados,
14/10/2015

Robson Pereira

gostaria de fazer minha inscrição pela internet ou
em associação ou cooperativa

Programa Minha

Inscrições apenas para moradores da cidade de

Casa Minha Vida

Campinas. Procure a Prefeitura de sua cidade.

14/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber quando serão entregue os
14/10/2015

Rachel Costa

Títulos de Posse aos moradores do Satélite Iris 1

Regularização

Entre em contato com a Secretaria Municipal de

(Núcleo Residencial São Judas)? Obrigada

Fundiária

Habitação no fone: 3119-9613

14/10/2015

Rachel Costa
BOM DIA POR FAVOR PRECISO DE AJUDA FIZ
O MEU RECASTRASTAMENTO POREM
CORREU UM ACIDENTE E O PAPEL COM O
14/10/2015

PATRICIA CRISTINA DOS
SANTOS DELBONI

DIA DA RETIRADA DO CARTÃO APAGOU
ESTOU COM MEDO DE PERDER POR FAVOR

Outros

ME AJUDE SEI QUE ESTE MES A RETIRADA E

Compareça dia 23/10/2015 para retirar seu
cartão.

14/10/2015

POR ESTES DIAS . PRECISO SO SABER
COMO FAZO PARA RETIRAR O CARTÃO FICO
NO AGUARDO
Bom dia Por gentileza gostaria de saber se é
possivel realizar a inscrição na cohab para o
minha casa minha vida pois meu salario hoje é de
14/10/2015

Regina

1.652 reais gostaria de saber se é possível

Programa Minha

reativar a minha inscrição anterior ou se tenho

Casa Minha Vida

que ir a Cohab para realizar nova inscrição.

A inscrição é para moradores da cidade de
Campinas.Procure a Prefeitura de sua cidade.

14/10/2015

dão COHAB Campinas

Desde já agradeço. Obs: Moro em Hortolandia
mais trabalho em Campinas a mais de 7 anos.
Gostaria de saber se posso comprovar que moro
14/10/2015 Pamela Araújo Nascimento

a 2 anos em Campinas com extrato bancário do
dia que abri minha conta( já faz 2 anos que abri)

Programa Minha

Não, apenas qualquer correspondência ou Nota

Casa Minha Vida

Fiscal de algum produto adquirido.

14/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

14/10/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Tô vendo uma casa aqui no vila Olímpia é queria
saber se tem como financiar uma casa pela
cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Compareça com o atual proprietário.

DATA
RESPOSTA
14/10/2015

Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Gostaria de me inscrever para habitação da
14/10/2015

stephane moraes alves

Cohab em Campinas, no projeto 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

14/10/2015

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

Ola gostaria de saber oque e necessário para
14/10/2015

Ingrid dos santos souza

fazer a inscrição para o minha casa minha vida e
quando vão ser feito os sorteios?

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.

14/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
14/10/2015

angelica araujo

ola como faço para fazer a inscriçao por favor

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

14/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
NÃO TENHO O NUMERO DO CONTRATO,
ESSE DOCUMENTO FOI ENTREGUE PARA UM
ADVOGADO FAZER O INVENTÁRIO EM 1980
QUANDO MEU PAI FALECEU. O ADVOGADO
FALECEU E O ESCRITÓRIO FOI
14/10/2015

FATIMA APARECIDA
TESSER DO PRADO

FECHADO.POR ESSE MOTIVO ESTOU
SOLICITANDO CÓPIA DO CONTRATO OU
TERMO DE QUITAÇÃO POR ÓBITO. A MINHA
MÃE TAMBÉM FALECEU TEMOS QUE FAZER
O INVENTÁRIO. NOME DO MEU PAI LIBERATO
TESSER MÃE FRANCISCA KUHL TESSER
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCISCO
BISCA Nº 34 JD. MORRO AZUL LIMEIRA SP.

Ffavor ligar para o atendente Felipe no telefone:
Cópia de contrato

19 - 3119-9591 que ele ja está sabendo da sua
solicitação, para poder lhe orientar.

14/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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 noite gostaria de saber como faço para me
14/10/2015

Anônimo

inscrever no programa. Quais são os pré
requisitos

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

15/10/2015

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

Boa noite! Tinha agendado o recadastramento,
mas confundi a data e venceu o prazo. Terei que
14/10/2015

Anônimo

fazer o cadastro denovo com os mesmos
documentos solicitados no recadastro? E tem
renda mínima para realizar o cadastro?

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.

15/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

nao tenho casa propria e a dificuldade de

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

comprar algo hoje é muito grande! Gostaria de

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

saber se ai na COHAB tem casas ou terrenos a
Vanessa Andreia Santos

venda de forma que o cliente não pagou e voces

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na sede da

Bom dia,eu estou enviando este contato porque

15/10/2015

RESPOSTA

Outros

passam pra frente? Eu moro na regiao do Campo

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

15/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

Grande sei que os Itajais 1,2,3 e 4,Florestas ,São

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

Bento tem residencias da Cohab por favor me

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e

orientem. Obrigada!

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

Gostaria de fazer o cadastro para adquirir
15/10/2015

Adriano de Oliveira Garcia

moradia pois tenho família e não tenho condições
de pagar aluguel

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

15/10/2015

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

15/10/2015

Anônimo

Gostaria de Saber quando , vai sai o sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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 saber se posso fazer o
cadastro da minha casa minha visa..moro de
15/10/2015

laise vieira da silva

aluguel e os comprovantes que tenho do são os
do Banco e estão no nome do meu esposo ..eu

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

15/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

posso fazer o cadastro mesmo assim..Obrigado.

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 saber onde posso fazer
15/10/2015

NÚBIA NAYARA FREIRE

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

minha inscrição para minha casa minha vida. Se

Programa Minha

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

há inscrição aberta para minha casa minha vida

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

ou no CDHU.

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

15/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

No condomínio Abaeté, não sei se é o 12, só sei
que é a última torre de apartamentos, que fica no
final da rua, lado direito, no bloco 6, no térreo,
tem um apartamento desocupado. Um
apartamento do térreo está ocupado, inclusive é
de uma mulher que vende salgados. Mas este
apartament, que fica do lado do desta mulher não
15/10/2015

Anônimo

está ocupado. Perguntei para algumas pessoas

Outros

porque este apartamento está desocupado. O
que falam é que uma mulher pegou o
apartamento, pôs móveis planejados nele, mas
não mora lá porque já tem casa. Pelo que sei,
estes apartamentos deveriam ser entregues a
pessoas que realmente precisam. Há uma
maneira de fiscalizar se isso é permitido ou não?
olá! estou na lista dos Aptos ao programa minha
15/10/2015

Anônimo

casa minha vida, isso quer dizer que no próximo
sorteio vou estar concorrendo??

Programa Minha

Sim, a lista de aptos são todos que irão participar

Casa Minha Vida

do próximo sorteio.

16/10/2015

Ainda não temos data prevista para o próximo
Gostaria de saber se há alguma previsão para
15/10/2015

Anônimo

sorteio ainda esse ano ou se terá o ano que vem.
Desde ja agradeço a atenção obrigada.

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

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

16/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
15/10/2015

Mary h ellen Daiane Silva

Olá gostaria de solicitar a inscrição no programa

Programa Minha

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

minha casa minha vida

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

16/10/2015

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

Campinas dia 15 de Outubro de 2015. Não

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

encontrei meu cadastro no site,preciso de ajuda
15/10/2015

Estéfano Lemes da Silva

para saber o que fazer,devo me recadastrar ? o
que devo fazer para continuar a participar do
programa habitacional por favor me ajudem!

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.

16/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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 verificar como faço para
16/10/2015

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Damaris dos Passos

fazer minha inscrição no programa minha casa

Programa Minha

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

Lacerda

minha quais seria a documentação necessarias.

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

att. Damaris

16/10/2015

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

16/10/2015

Anônimo

recebi o cartão e gostaria de saber quando sera o

Programa Minha

proximo sorteio

Casa Minha Vida

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

16/10/2015

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

Gostaria de saber a situação desse imóvel
16/10/2015

Luciana martins

Situado na Av Coacyara 1685 dic 1 Campinas
pois estou negociando e gostaria de saber como
se encontra

Termo de Quitação

Compareça pessoalmente com o responsável
pelo imóvel para podermos informar.

16/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia! Tenho uma dúvida, fiquei de entregar os

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

documentos referente a solicitação de moradia

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

em agosto porém acabei perdendo a data, como
16/10/2015 Daves Aparecido de Paula

posso estar procedendo, posso levar em alguma

Outros

outra data, preciso agendar alguma coisa ou vou

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

16/10/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

receber alguma outra correspondência?

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

Obrigado. Att, Daves

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

16/10/2015

Ester Brambila

Bom dia.não possuo casa.moro com meus
país.gostaria de me cadastrar.obg.

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.

16/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
16/10/2015 DIONISIO JOSE PEREIRA

SOLICITO O CADASTRO DE CASA POPULAR

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

16/10/2015

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
16/10/2015

Adriana Cristina de Oliveira

gostaria de saber como faço para me inscrever

Programa Minha

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

Acosta

no programa?

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.

19/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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 boa tarde ! eu estou na lista do programa do
17/10/2015

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Dijailton Rodrigues dos

minha casa minha vida, e agora como funciona ?

Programa Minha

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

Santos

já tenho direito a moradia ? por gentileza vc pode

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

me da uma explicação ?

19/10/2015

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

Informo que ainda não recebi o carne.informo que
segundo orientação de atendente da coab.que
seria pra aguardar a chegada da carnê. Mas até
presente data não chegou.já procurei o sr canário
um vereador eleito em meu bairro pra orientar
19/10/2015

elton Luiz dos santos

mas também sem sucesso. Como já estou aqui a
15 anos e notei que o carne já chegou a
moradores mais novos.e acho que não tem
sentido eu ficar só aguardando pois acho que isto
vai prejudicar minha família no futuro Conto com
vossa atenção

Compareça até a Cohab para verificarmos o que
Outros

houve, de segunda à sexta-feira das 8:00 as
16:00 horas.

19/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/10/2015 Marcia Marileide dos Santos

Tenho 61 anos de idade, não tenho casa própria

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

e gostaria de fazer uma inscrição no programa .

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

Cresci em Campinas e gostaria muito de voltar a

Programa Minha

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

morar nesta cidade. Sou inscrita no programa

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

Bolsa Família. Se puder me orientar agradeço

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

muito.

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

19/10/2015

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
19/10/2015

Marina de Paula Gabriel

Gostaria de saber como faço para efetuar meu
cadastro, para fututos imóveis.

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.

19/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia , minha indignação condominio takanos
2 entregue em novembro 2014 pela cohab e
prefeito de campinas, maioria das pessoas ja
venderam ou alugaram e essas pessoas tambem
nao paga condominio nem prestação do
apartamento e fica por isso mesmo. Dois homens
da caixa economica faz vizita no condominio mais
só faixada pq nao tomam providencia eles se
preocupam em colher assinaturas para constar a
vizita mais providencias nao tomam . Também
uma asistente social da cohab faz vizita ao
condominio a propria funcionaria da cohab nao
leva em conta as denuncias . A orientaçao era
19/10/2015

Anônimo

nao pode alugar , ceder a parentes e nem vender
, porem quase , QUASE TODOS que moram nos
apartamentos sao donos de fato. boloco 1
partamento 33 a moça vendeu para uma familia
que nao respeita regras como lei do silencio
depois das 22;00 , cachorro subindo e descendo
escadas e outros. Esse só um exemplo , tem
muitos outros mais cabe a cohab junto a caixa
economica fiscalizar com rigor pq quem sofre sao
idosos, crianças e pessoas que nao tem para
onde ir e convive com o descaso . Oque conforta
é saber que eleiçoes esta chegando e caso nao
tomem providencia com urgencia basta chamar a
tv para mostrar o descaso e o nome do prefeito

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/10/2015

GOSTARIA DE SABER COMO EU FAÇO PARA

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

CONCORRER A UMA CASA DO PROGRAMA

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

ANA GABRIELA CAMARGO

MINHA CASA MINHA VIDA AQUI EM

Programa Minha

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

DOS SANTOS

HORTOLÂNDIA, ONDE POSSO ME

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

INSCREVER E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

OBRIGADA!

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

19/10/2015

cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
19/10/2015

Roselene de Faria

Gostaria de saber sobre cooperativas
habitacionais na região noroeste.

Outros

A Cohab Campinas nãot em convêncio com
nenhuma Cooperativa.

19/10/2015

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

19/10/2015 gledson anecleto dos santos

Eu quero participar do programa minha casa

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

minha vida,eu não tenho casa própria,porem

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

preciso dessa oportunidade de adquirir uma

Programa Minha

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

moradia.Que preciso fazer para completar o

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

cadastro? os primeiros dados ja foram

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

preenchidos.Espero um retorno de vcs Obrigado.

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

19/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
19/10/2015

angelica araujo

Gostaria de fazer a inscriçao pela casa como faço

Programa Minha

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

?

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

19/10/2015

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

Bom dia. Gostaria de saber se tem como realizar
19/10/2015

Richard Bittner

o cadastro para aquisição de imovel pela internet,

Programa Minha

se não tem quando posso ir até a COHAB

Casa Minha Vida

campinas, para realizar o cadastro.

Entrar no site da COHAB 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.

19/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
19/10/2015

Adriana

Olá, boa tarde! gostaria de saber se é possível
fazer inscrição pelo site?

Outros

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

19/10/2015

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

SOLICITO MEU CADASTRO EM ALGUM
20/10/2015

DINALVA JACINTA
SILVEIRA

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

PROGRAMA DE HABITAÇAO CABIVEL A
NOSSA RENDA FAMILIAR.SOMOS EM 4
MORADORES SENDO UM DE MENOR .DOIS
TRABALHADORES EMPREGAdos.

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.

20/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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 Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
Queria saber se posso me cadastrar a qualquer
20/10/2015

Anônimo

momento na Cohab? E quando será os próximos

ATUALIZAR OU FAZER CADASTRO, de
Outros

sorteios?

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

20/10/2015

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

20/10/2015

ALEX FERNANDO
COMINATTO

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

boa tarde!! gostaria de saber se a choab esta
fazendo inscriçao para moradidesde?? desde ja
agradeço fico no aguardo ALEX COMINATTO

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.

20/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
20/10/2015

Shirlene Emanuele Pereira

Para o programa de casas populares em

Programa Minha

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

Alves

Campinas

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.

20/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Moro com familiares e desejo ter minha casa
própria por isso acabei descobrindo que a cohab
20/10/2015

Lucas Ruiz maschietto

é um meio fácil pra conseguir realizar meu sonho
da casa própria por isso decidi enviar minha
solicitação de pedido da casa própria.

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é possível fazer a inscrição on line, tendo em
vista que o candidato precisa fazer prova das
informações, apresentando os originais dos
seguintes documentos: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
20/10/2015

Amanda Carolina da Silva

Como Fasso para fazer minha inscrição online??

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para fazer a inscrição o candidato precisa
comparecer a sede da Cohab, pois é necesário
prova das informações apresentando os
seguintes documentos (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); •Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
20/10/2015

Amanda Carolina da Silva

Tem como eu fazer a inscrição aqui e agora???

Outros

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Tenho uma dúvida,tenho uma correspondência
Anônimo

13/12/2013,posso levar uma em nome dele tbm
com vencimento dia 01/12/2015 pra fazer a
inscrição na Cohab?Aguardo resposta!!!

DATA
RESPOSTA

Com a data de 12/2013, você só vai conseguir

em nome do meu marido na data de
21/10/2015

RESPOSTA

Outros

fazer o cadastro em dezembro, tendo em vista
que candidato precisa comprovar no mínimo 02
anos de moradia em Campinas.

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Programa exige apenas idade mínima de 18
anos e que o candidato esteja apto para
responder pelos seu atos, ou seja, que não esteja
interditado. Assim, para participar dos sorteios ele
deverá fazer a inscrição, trazendo os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
Gostaria de obter informações como: 1) Meu pai

- com CEP em nome do interessado, é

tem 84 anos ele tem direito a fazer inscrição para

necessário comprovar no mínimo 2 anos de

adquirir APARTAMENTO/CASA pela COHAB? 2)

moradia em Campinas, sendo uma

21/10/2015 MARCOS TADEU DA SILVA Ele não tem apartamento/casa e sim atualmente
reside com colega "DE FAVOR". Peço a fineza de

Outros

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

confirmar o recebimento deste email. Grato.

dep. habitacionais); •Comprovante de renda

Marcos Tadeu Campinas/SP

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição pode ser feita a qualquer momento,
com a apresentação dos seguinte documentos
(originais): •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG
e CPF (daqueles que moram no imóvel maiores
de 18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles
que moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
22/10/2015

lucimara virgilio

quero saber se esta fazendo inscrição para casa
própria

formal: três últimos holerites (do casal e dos
Outros

dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.600,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para que possamos orienta-la é necessário saber
22/10/2015

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber, por gentileza, qtas
parcelas faltam para a quitação do terreno. Grata

Outros

no mínimo o número do contrato e o nome do
Conj. Habitacional. A informação só poderá ser
dada casa a Senhora seja titular do imóvel.

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
Eu Alfredo Augusto da Silva, venho por meio
22/10/2015

Alfredo Augusto de Silva

desta solitar uma casa ou apartamento deste
programa minha casa minha vida. Obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
22/10/2015 Miqueias Augusto ( menor )

Eu Miquéia Auguto, estou solicitando uma imovel

Programa Minha

no progra minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
22/10/2015

Ozeia Augusto da Silva (
menor )

Eu Ozéias Augusto da Silva, solicito uma cas ou
apartamento do programa muha cas minha vida.
Obrogado

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O senhor deverá trazer os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
22/10/2015

Sergio de Camargo

Gostaria como faço para cadastrar-me na
requisição imovel da cohab

dependentes habitacionais); •Certidão de
Outros

nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.600,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Apenas para o Programa Minha Casa Minha Vida
a renda máxima familiar é de até R$ 1.600,00.
Renda superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais, você deverá
trazer os seguintes documentos originais: •CPF
(do casal); •RG (do casal); •RG e CPF (daqueles
que moram no imóvel maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos); •Comprovante
de endereço - com CEP em nome do interessado,
Bom dia Por gentileza gostaria de saber se é

22/10/2015

Regina dos Santos

é necessário comprovar no mínimo 2 anos de

possivel realizar a inscrição na cohab para o

moradia em Campinas, sendo uma

minha casa minha vida pois meu salario hoje é de

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano

1.652 reais gostaria de saber se é possível
reativar a minha inscrição anterior ou se tenho

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

que ir a Cohab para realizar nova inscrição.

formal: três últimos holerites (do casal e dos

Desde já agradeço.

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para ser beneficiário do Programa é necessário a
renda de até R$ 1.600,00, mas não impede você
de fazer inscrição na Cohab, pois você pode ser
enquadrada em outros projetos habitacionais que
a Cohab possa oferecer futuramente. A
reativação do cadastro deverá ser pessoalmente,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
Bom dia Por gentileza gostaria de saber se é

moram no imóvel menores de 18 anos);

possivel realizar a inscrição na cohab para o

•Comprovante de endereço - com CEP em nome

minha casa minha vida pois meu salario hoje é de
22/10/2015

Regina dos Santos

1.652 reais gostaria de saber se é possível
reativar a minha inscrição anterior ou se tenho

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2015

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

que ir a Cohab para realizar nova inscrição.

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

Desde já agradeço.

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

22/10/2015

Anônimo

Existe alguma data programa para algum sorteio
da Cohab??

Outros

Não temos qualquer previsão de Sorteio

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que não é possível, uma vez que o
candidato tem que fazer prova das informações
apresentando a relação de documentos abaixo
(originais): •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG
e CPF (daqueles que moram no imóvel maiores
de 18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles
que moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE É

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

POSSÍVEL FAZER A INSCRIÇÃO PARA O

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

PROGRAMA:MINHA CASA MINHA VIDA PELO
23/10/2015

LETICIA FERREIRA

SITE? POIS NECESSITO DE UMA

Programa Minha

MARIANO

RESIDÊNCIA, POIS EU E MEU ESPOSO

Casa Minha Vida

ESTAMOS MORANDO DE FAVOR, E NÃO
TEMOS CONDIÇÕES DE COMPRAR UMA
CASA.

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.600,00. Renda superior será considerada para

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareci na data que fui notificada, porém
meus documentos foram barrados pois meu
comprovante de endereço era recente( achei não
vi nada de errado por se tratar de uma
atualização cadastral). O profissional pediu para
que eu voltasse e levasse um documento com o
23/10/2015

claudia caetano

mesmo endereço de quando entrei a
documentação. mas no meu nome não tinha
nada. Então levei da minha mãe, com meu nome
de solteira. Pra minha irmã receberam tudo certo,
mas o meu tinha que ser a conta em meu nome.
Quero saber quando terá uma nova atualização
de dados?

Programa Minha
Casa Minha Vida

BOM DIA VOCE DEVE VIR À COHAB DE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 16:00 PARA
ATUALIZAR.

03/11/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro pode ser feito a qualquer momento,
você deverá trazer os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
23/10/2015

Anônimo

Gostaria de saber se está aberto para novas

Programa Minha

inscrições

Casa Minha Vida

formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.600,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

23/10/2015

Gislaine Aparecida de Jesus
Santos

BOM queria saber como faço para adquirir o

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

cadastro no programa minha casa minha vida

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

pois sou casada moro de favor na casa da minha
sogra trabalho registrada e tenho interesse e
sonho com a minha casa própria agradeço desde

Programa Minha
Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos

já pela oportunidade deus abençoe espero

dependentes habitacionais); •Certidão de

retorno

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do Programa é exigida apenas
idade mínima de 18 anos, e não sofrer interdição
judicial, ou seja, estar apta para responder por si.
Assim, a Senhora deverá trazer os seguintes
documentos originais: •CPF (do casal); •RG (do
casal); •RG e CPF (daqueles que moram no
imóvel maiores de 18 anos); •Certidão de
nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); •Comprovante de endereço
- com CEP em nome do interessado, é
necessário comprovar no mínimo 2 anos de
moradia em Campinas, sendo uma
24/10/2015

maria rosalina de jesus

gostaria de saber se posso mim escrever no

Programa Minha

programa, tenho 82 anos e sou aposentada

Casa Minha Vida

correspondencia do ano de 2013 e outra do ano
de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e dos
dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde Gostaria se saber quais os

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

documentos necessários para realizar o cadastro
24/10/2015

Douglas Segallio

no programa minha casa minha vida/ Cohab?

Programa Minha

São necessários cópias ou original também? Em

Casa Minha Vida

que local que eu levo a documentação para
realizar a inscrição? Tem prazo?

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
E verdade que tem que ter o nome limpo pra

24/10/2015

Anônimo

ganhar a minha casa minha vida ? Eu me escrevi
, vou ter que limpa meu nome antes de ganhar ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha

O Programa não exclui pessoas com restrição em

Casa Minha Vida

seu nome.

DATA
RESPOSTA

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
24/10/2015 bruna rodrigues dos santos

gostaria de saber como me cadrastar no progama

Programa Minha

minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
24/10/2015 FABIO VAGNER GUERINO

solicito uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Reclamação tem uma barraca na rua Antônio de

esse tipo de assunto, você deverá fazer a

moradores som muito alto não tem horário para
Anônimo

começar nem para terminar não podemos ouvir
nada dentro de casa já foram reclamar muita
bebedeira no meio da rua,brigas por favor tomar
providencia .obs.(tem escola perto)obrigada.

DATA
RESPOSTA

Informamos que não é competência da Cohab

Pádua Palhares que esta incomodando os
25/10/2015

RESPOSTA

Outros

denuncia no 156 da Prefeitura, que deverá
acionar os orgãos competentes, como Guarda
Municipal, SETEC e outros que fizerem
necessários.

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você deverá comparecer a esta Cohab
Campinas, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
Sou solteira e não tenho filhos e moro de favor eu
25/10/2015

Anônimo

posso fazer incrição para o Programa minha casa
minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.600,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais.

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

26/10/2015

Erivelton Pereira Rodrigues
daSilva

Bom dia me chamo Erivelton Pereira e hoje tenho

moram no imóvel menores de 18 anos);

29 anos, fui adotado na cidade de Campinas e

•Comprovante de endereço - com CEP em nome

hoje me encontro em situação de rua mas ainda

do interessado, é necessário comprovar no

consegui alguns dias de favor na casa de uma

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

amigo aqui em Sumaré e eu gostaria muito de

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

participar do programa de habitação, inclusive já
passei até por abrigo em campinas pois estava
em situação de rua na época e queria saber

Programa Minha
Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e
dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos

como devo proceder para conseguir uma

dependentes habitacionais); •Certidão de

residência nesse sentido, e puder me ajudar eu

nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento

fico muito grato, estou a beira do desespero com

(se casado); se separado ou divorciado a mesma

medo de ter que ficar na rua novamente, se puder

com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);

me ajudar, fico muito grato.

•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004.
OBS:Apenas para o Programa Minha Casa Minha
Vida a renda máxima familiar é de até R$

26/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá bom dia gostaria de saber se vcs tem uma
Iinformamos que não há previsão para sorteio.

data prevista para os sorteios pois sempre
aparece no face da cohab falando que está
26/10/2015

Anônimo

próximo o dia do sorteio essas informações e
aparece no face da cohab e confiável já existe

Programa Minha
Casa Minha Vida

informamos também que a Cohab não possui
facebook, portanto essa página não é oficial, a

26/10/2015

Cohab Campinas dispõem apenas do endereço
eletrônico que é o www.cohabcp.com.br

mesmo uma data para o sorteio desde já
obrigado pela atenção

Ainda não temos a data do sorteio, Continue
26/10/2015

Anônimo

quero saber qual será o proximo sorteio

Outros

consultando o site da Cohab Campinas.

26/10/2015

www.cohabcp.com.br
Oi boa tarde gostari de tira uma duvida faz 7 anos
que estou escrita na minha casa minha vida , eu
estou pagando 400 reais de aluguel aqui no jd

Favor entrar em contato com a Caixa Econômica

bassoli fora o condominio voces acham isso justo
26/10/2015

Anônimo

a pessoa no caso nao precisa so apartamento

Programa Minha

pois queria saber se eu for ate a cohab e dizer

Casa Minha Vida

que estou pagando aluguel se vcs passamo

Federal e informar que este imóvel está sendo
alugado. Dirija-se à Caixa Econômica Federal da

26/10/2015

Av. Framcisco Glicério (proximo ao INSS) no
setor de Habitação.

apartamento pra mim pois a dona esta querendo
vende pra mim mas naotenho condicao de
compra \\\
Estou cadastrada há mais de 10 anos e nunca fui
26/10/2015

Rosana Cristina de Souza

chamada. Gostaria de saber se tem que ser feito
outro cadastro pois renovo sempre

SOLICITO QUE VOCE INFORME O CPF: PARA
Programa Minha

PODER CONSULTAR NAO ENCONTREI PELO

Casa Minha Vida

NOME. VOCE RECADASTROU NO PERIODO
DE 03/03/2015 A 28/08/2015

03/11/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
26/10/2015

paulo cesar da costa

Prezados gostaria de me cadastrar no progama

Programa Minha

minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

27/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
27/10/2015

Daiane Pires Rosario

Bom dia gostaria de estar fazendo o cadastro

Programa Minha

para o programa minha casa vida. Como faço?

Casa Minha Vida

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

27/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA VOCE DEVE VIR NA COHAB E

27/10/2015

Alaide Araujo da Silva

Bom dia! Fiz o cadastro na COHAB ano passado,

ATUALIZAR SEU CADASTRO COM A

gostaria de saber se preciso fazer algum tipo de

DOCUMENTAÇAO SOLICITADA. VOCE

recadastramento e como faço para me informar
sobre os sorteios. Obrigada!

Outros

ENCONTRA NO SITE A LISTA DE
DOCUMENTOS. ESTAMOS CONSTRUINDO
TAMBEM.

03/11/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Bom dia, gostaria de saber como posso me
27/10/2015

ELAINE CRISTINA

inscrever para conseguir uma casa, moro sozinha

MARTINS DE OLIVEIRA

pago aluguel, mas minha renda é um pouco
superior ao do projeto minha casa minha vida.?

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

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

27/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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

27/10/2015

Marco Aurélio Galdino dos
Santos

Bom dia! eu gostaria de saber quais documentos
eu preciso para fazer a inscrição, desde já
agradeço.

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

27/10/2015

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 se as inscrições
27/10/2015 Lais Viviana da Silva castro

para cohab em Campinas já estão em aberto.
Até, Lais

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.

27/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
27/10/2015

Anônimo

Gostaria de saber como faço para fazer inscrição

Programa Minha

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

dos apartamentos.

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

27/10/2015

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

GOSTARIA DE SABER SOBRE AQUISIÇÃO DE
27/10/2015

VALQUIRIA REGINA DE
OLIVEIRA

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

UMA CASA OU APARTAMENTO. COMO DEVO
AGIR? QUAIS OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS. NO AGUARDO, AGRADEÇO.
VALQUIRIA

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.

27/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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.. gostaria de saber quais os dias que posso
27/10/2015

Anônimo

esta indo fazendo a inscrição p/ minha casa
minha vida e quais os documentos necessarios

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

27/10/2015

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

Gostaria de saber quando havera novo sorteio da
27/10/2015

Anônimo

Cohab do programa minha casa minha vida..
obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

28/10/2015

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

Sou advogado do Condomínio Abaeté 11, inscrita
Favor dirigir-se à Caixa Econômica Federal da

no CNPJ n° 22043974/0001-95, com sede á

28/10/2015

thiago henrique fantini

Avenida Eduardo Alves de Lima, 276, no bairro

Avenida Francisco Glicério, 1580 (agencia

Vila Abaeté, Campinas, São Paulo CEP 13052-

Central da Caixa) pois os contratos estão de

693. Estou executando inquilinos inadimplentes,

Outros

posse dessa Instituição Financeira. Marcelo R. B.

como faço para adquirir a copia dos contratos

Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão

desses inquilinos junto a cohab, com a

COHAB Campinas

28/10/2015

confirmação do titular do imovel? att
28/10/2015

Anônimo

Gostaria de saber se já tem alguma previsão pro

Programa Minha

sorteio de casas para 2016, por favor ? Obrigada.

Casa Minha Vida

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

28/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

contrato 880168, Deverá inventariar os direitos
sobre o imóvel com base no compromisso de
compra e venda entra a Cohab e o Sr. Antonio.

BOM DIA PRECISO FAZER INVENTARIO
28/10/2015 ANTONIO JOSE SANTANA

DESTE IMOVEL MAS PRECISO DA MINUTA

Minuta de Escritura

ATUALIZADA.QUAL O PROCEDIMENTO ????

Após poderá solicitar uma minuta de escritura
com os dados do inventário, para providenciar a

29/10/2015

lavratura da minuta de escritura no cartório de
notas. Segue a relação de documentos para
solicitar a minuta, para o email fornecido acima.

bom dia,por gentileza agora como acabou a
greve dos bancários a situação das entregas e
28/10/2015

jose gomes de lima

fechamento dos contratos do residencial santa

Programa Minha

Favor aguardar comunicado da Cohab

luzia sera retomado de imediato ou não, sera que

Casa Minha Vida

CampinaS.

28/10/2015

sera entregue esse ano de 2015 ainda?Pois
minha filha esta contando os dias para mudar-se
Favor comparecer pessoalmente na sede da
COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
Meu nome é Ana Caroline moro em Campinas a

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

9 anos de aluguel sou solteira e tenho um filho de
28/10/2015 Ana Caroline Alves da Silva

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

24 dias No momento estou de licença. Trabalha

Programa Minha

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

em um escritório e ganho um salario minimo e

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

gostaria muito de estar participando do sorteio

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

minha casa minha vida

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

28/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia, gostaria de saber por qual motivo meu

28/10/2015

LAIDE LOPES VIEIRA

cpf cosnta como não cadastrado no site da choab
para sorteio, se renovei meu cadastro.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha

Compareça para verificar o que houve. Pode ser

Casa Minha Vida

QUR sua renda tenha ultrapassado R$ 1.600,00 .

Boa tarde, gostaria de saber o que acontece se
28/10/2015

Anônimo

eu trocar meu apto por outro imóvel, sem deixar

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

28/10/2015

Favor informar nome do adquirente, endereço do
Outros

de pagar?

imóvel para podermos lhe auxiliar com uma

28/10/2015

resposta mais direta.
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

28/10/2015

Katia Havelar Inacio

Cadastro para o programa minha casa minha vida

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.

28/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
28/10/2015

Silvana Ferreira Martins

cadastro minha casa minha vida

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

28/10/2015

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

29/10/2015

29/10/2015

Aline Priscila Alves

Anônimo

Bom dia , eu fiz a atualização do cadastro em

Seu cartão deveria ter sido retirado em

abril /15 , aquele papel de controle /

03/06/2015. Favor comparecer de segunda à

acompanhamento que cada inscrito recebe ao
atualizar o cadastro eu perdi , como eu procedo

Outros

sexta-feira (não haverá expediente em
30/10/2015 e 02/11/2015)das 8:00 às 16:00 horas

nesse caso ...Estou muito preocupada podem me

para retirar este cartão de atualaização do

ajudar? grata
Boa tarde Gostaria de saber sobre a

cadastro.

programação de leilão de imovéis na cidade de
Limeira da cohab do parque nossa senhora das
dores

Outros

Favor entrar em contato com a Cohab
Bandeirantes no fone: 19 - 3731-7600.

29/10/2015

29/10/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 27/11/2015, horário das
08h às 15h, Departamento
29/10/2015

Emilia Candria Santos

Retirada da minuta informações

Minuta de Escritura

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

03/11/2015

através dos telefones: (19) 3119-9591, 31199592 ou 3119-9599. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP. Atenciosamente,
bom dia! eu moro no vila abaeté , e ja paguei 1
ano falta 50mil pra quitar, o que acontece se eu
29/10/2015

Anônimo

trocar o meu apto por outro imovel? Surgiu uma
oportunidade de trocar por uma chacara em outra
cidade,(pretendo me mudar pra la) mas eu estou
com medo, se eu fizer isso eu perco o apto?

Outros

Procure a Caixa Econominca Federal para se
informar.

03/11/2015

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2015 TOTAL: 169

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
29/10/2015

Anônimo

Queria saber mais do programa Cohab

Outros

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

03/11/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Olá boa noite Fiz minha inscrição na cohab em

Favor comparecer pessoalmente na sede da

2009,na época me pediram para aguardar que a

COHAB Campinas para ATUALIZAR OU FAZER

cohab entraria em contato e fiquei aguardando Só

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

agora conversando com pessoas que TB fizeram

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

a inscrição fiquei sabendo que eu teria que estar
30/10/2015

Priscila Garcia Soler

sempre atualizando o cadastro Como não sabia
nunca o fiz Gostaria de saber se ainda me
encontro cadastrada Se posso estar atualizando
ou se tenho de fazer um novo cadastro O que
devo fazer ? Aguardo uma resposta desde já
agradeço a atenção

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.

03/11/2015

