cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Sim apenas pessoalmente. Favor comparecer

DATA
RESPOSTA

pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
01/03/2016

Suelen Cristina Gomes de

Pra Pod Fazer a Inscrição é so Indo

Programa Minha

Oliveira

Pessoalmente ? Obg

Casa Minha Vida

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

01/03/2016

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

Prezados Sou cadastrada desde 2009, e gostaria
01/03/2016

rosana claudia marques
norbona

ou entrar no site da COHAB Campinas:

de saber quando é o próximo sorteio, qual a
previsão ? E se para a aquisição de imóvel é
somente por sorteio? Agradeço a aatenção No
aguardo.

Outros

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

01/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

boa tarde como devo fazer para comprar imóvel
01/03/2016

Anônimo

pela a Cohab em campinas bem o qual seria lotes

Programa Minha

ou casa se possível me informar e-

Casa Minha Vida

mail:ailtonpvieira@outlook.com

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

01/03/2016

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

Boa tarde! ... na solicitação ano 2016 nº 000370,
fui informado da necessidade do nº do contrato e

01/03/2016

dados do mutuário, para verificar a possibilidade

O imóvel do contrato 950098 do Sr. Nelson

de se emitir uma 2ª via do termo de quitação,

Lovatto não tem termo de quitação. Para solicitar

MARIVELTO MAGNO

assim, segue o quanto informado: unidade tipo

PEREIRA DA CRUZ

2/44 - contrato nº 95.098 - em nome de Nelson

Termo de Quitação

deverá entrar em contato com a Coordenadoria
de Liquidações e Fundos, nos telefones (19) 3119-

Lovatto, CPF 356.867.908-68; endereço do

9591 ou (19) 3119-9596 e será explicado o

imóvel Rua albino Maciel, nº 145 - lote 18 da

procedimento.

03/03/2016

quadra c - Conj. Hab. Gal.Euclides Figueiredo.
att. Marivelto
Boa tarde! Gostaria de saber quando será o
01/03/2016

ADENISLAINE CARDOSO proximo sorteio da cohab , e como posso verificar
AMBROZIO

a lista das pessoas que foram sorteadas. Grata e
no aguardo

Ainda não temos data do sorteio definida. Se
Programa Minha

ainda não compareceu em 2015 para atualizar

Casa Minha Vida

seu cadastro, compareça para atualizar. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

01/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
01/03/2016

Eliane Cristina caetano

Solicito participar do programa minha casa minha

Programa Minha

vida

Casa Minha Vida

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

01/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Compareça para atualizar seu cadastro para
poder participar do próximo sorteio. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

fiz meu cadastro antes de 2010 e não estou na
01/03/2016

flavia regina da silva

lista de chamada e nunca recebi correspondência

Programa Minha

de vcs a respeito de sorteios ou recadastramento,

Casa Minha Vida

o que de fazer neste caso.

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

01/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
Boa tarde, Gostaria de saber como faço as
01/03/2016

Paloma

inscrições das casas e o que precisa ter de

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

documentação. Desde já agradeço! Att, Paloma

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

01/03/2016

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

01/03/2016

Maxwell Antonio dos Santos
Correia

Olá Gostaria de saber sobre os requisitos para
fazer um cadastro e quais os documentos
necessários para a cadastramento. Att

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OI GOSTARIA DE SABER SE TEVE ALGUM
SORTEIO POR ESSES DIAS?PROCUREI MEU
NOME NA LISTA E NÃO CONSTA SENDO QUE

Ainda não temos data prevista para o próximo

EU ATUALIZEI MEU CADASRTRO? OU SABE
01/03/2016

ERICA MAGANHA

QUANDO VAI TER SORTEIO? E QUANDO

Programa Minha

TIVER COMO VOU FICAR SABENDO POR

Casa Minha Vida

FAVOR ME AJUDE POIS SE EU FOR

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

01/03/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

SORTEADO NÃO POSSO PERDER ESSA
OPORTUNIDADE. ATT OBRIGADO ERICA
MAGANHA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
01/03/2016

Sandra Regina Caetano

Sicito participar do programa minha casa minha

Programa Minha

Ishida

vida

Casa Minha Vida

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

02/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ola gostaria de saber se consigo fazer inscriçao

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

moro desde q nasci em campinas mais como

Campinas para retirar a relação de documentos

moraca com a minha avo que tem cadastro com

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

vocês nunca fui atras de fazer e ela veio a falecer

ou entrar no site da COHAB Campinas:

e tenhop dois filhos.. como posso fazer so que
01/03/2016

RESPOSTA

lubna cristina santana de

nao tenho comprovante no meu nome .. posso

Programa Minha

paula

ver historico do posto de saude que era na rua da

Casa Minha Vida

minha casa. por favor me ajudem pois como

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

02/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

minha avo tinha cadastro e ela veio falecer meu

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

pai me despejou na invasao onde ela morava o

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

cpf dela pra voces consultarem 41048815870

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

grata ..

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações

Boa tarde ... por gentileza, poderiam informar se

financeiras decorrentes de contratações somente

há ou não a existência de saldo devedor
02/03/2016

MARIVELTO MAGNO
PEREIRA DA CRUZ

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

pendente de quitação, cuja obrigação de pagar é
de incumbência do promitente comprador: Nelson
Lovatto - CPF 356.867.908-68 - unidade 2/44
contrato nº 95.098. att. Marivelto Magno Pereira
da Cruz OAB/SP 280.657

Outros

habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através dos telefones: 19 3119-9596 ou 31199599, falar com Ana Cristina ou Vicente.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

02/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde ... por gentileza, poderiam informar
como devemos proceder para obter a minuta de
02/03/2016

MARIVELTO MAGNO

escritura do imóvel adquirido pelo promitente

PEREIRA DA CRUZ

comprador: Nelson Lovatto - CPF 356.867.908-68

Sua solicitação anterior ja foi encaminhada e está
Minuta de Escritura

em análise, Serviço de Informações ao Cidadão

02/03/2016

Cohab Campinas

- unidade 2/44 contrato nº 95.098. att. Marivelto
Magno Pereira da Cruz - OAB/SP 280.657
Oi gostaria de saber se e possível fazer uma
transferência, sou multuario do Programa minha

Não tem como. O Programa Minha Casa Minha

casa minha vida, e já conversei com a caixa aqui
02/03/2016

antonio

onde moro e a mesma falou que era possível

Outros

desde que houvesse uma casa disponível ai em
muito agradecido

Anônimo

cidade. Serviço de Informações ao Cidadão

03/03/2016

COHAB Campinas

Campinas, por favor me respondam, por fim fico

02/03/2016

Vida não admite trocas até mesmo na mesma

Ainda não temos data prevista para o próximo

Esse ano de 2016 vai ter sorteio? Seria de casas

Programa Minha

ou apartamentos? Obrigada.

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

03/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Traga sua carteira de trabalho e demais

DATA
RESPOSTA

documentos necessários. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
03/03/2016

Anônimo

Queria saber como faço p comprovar renda se

Programa Minha

sou diarista?Desde já agradeço

Casa Minha Vida

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

03/03/2016

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

Boa tarde prezado(a) adm., venho por meio deste
03/03/2016

João Fernando Ferreira

solicitar, por gentileza, informações sobre como

Programa Minha

posso me cadastrar para adquirir minha casa

Casa Minha Vida

própria.

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

04/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

estamos pesquisando uma casa para compra e

03/03/2016

Anônimo

nos disseram que ela esta no nome cohab, esta

Favor comparecer pessoalmente com o endereço

localizada a Júlio Salusse, n 130, no Bairro

completo e mais dados que puder localizar, pois

Antônio Zanaga, CEP 13474-634 na cidade de

Cópia de contrato

não podemos dar informações a terceiros.

Americana. ocorre que nos documentos de agua

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

ha a informação de que é uma igreja, é possivel

Campinas

04/03/2016

confirmar?
Este documento solicitado neste protocolo foi
Ja fiz esse Pedido Pessoalmente na cohab data
03/03/2016

Mayara Vicente

03/02/2012 numero do protocolo 00485/2012 foi
pago taxas , mais nao recebi o documento .

enviado por SEDEX em abril de 2012. Caso não
Termo de Quitação

gostaria de saber informações ....aguardo retorno.

tenha recebido ligue para a Cohab Campinas,
que pediremos sua pasta novamente e faremos

04/03/2016

nova solicitação. Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

eu estou comprando o imovel localizado a Rua
Sua solicitação ja foi respondida em solicitação

Júlio Salusse, n 130, no Bairro Antônio Zanaga,
03/03/2016

Anônimo

CEP 13474-634, na cidade de Americana,

Cópia de contrato

anterior. Serviço de Informações ao Cidadão

04/03/2016

COHAB Campinas

gostaria de saber em nome de quem de fato está,
e se foi quitado; att

Favor aguardar comunicação da Cohab
04/03/2016

Jacqueline Gama de Sousa
Ribeiro

Ja fiz recadastro do CIM e gostaria de saber se
tem como eu acompanhar o processo .Quando e
onde poderá sair casa,terreno enfim.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas por correspondência ou entrar no site
www.cohabcp.com.br para saber a data do
sorteio. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

04/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
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. www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

Olá,Bom dia! Gostaria de receber por e-mail, se

Campinas para retirar a relação de documentos

possível, informações mais específicas sobre
05/03/2016

Magda Grazielle Guedes
Pereira

este programa. Tenho verificado constantemente
a página oficial da CoHab, porém, tenho visto
quase nenhuma informação sobre futuros

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

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

07/03/2016

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

sorteios. Aguardo resposta. Atenciosamente

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Magda G.G.Pereira

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor comparecer pessoalmente para solicitar.

05/03/2016

Anônimo

Como faço pra pega outra cópia do contrato

Cópia de contrato

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

07/03/2016

Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
05/03/2016

Anônimo

Quando vai ter sorteio da cohab? Já teve esse

Programa Minha

ano? Qdo?

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

07/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/03/2016

Bruno Henrique carvalho

Olá gostaria de que documentos eu preciso para
fazer inscrição, obrigado

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

07/03/2016

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

07/03/2016

Anônimo

como faço para me cadrastrar na cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
tenho dois filhos de 4 e 2 anos de idade como
07/03/2016

ariane bezerra felix

faço para me cadastrar na cohab minha casa
minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Se ainda não atualizou em 2015, precisa vir
atualizar. Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB

07/03/2016

Anônimo

Quero sabe se tem que ir fazer recadastramento
da minha casa minha vida ?

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

direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

07/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
Bom dia. Gostaria de saber quando vai ser
07/03/2016

Anônimo

realizado o sorteio da lista de aptos da cohab
atualizada em 2016?

07/03/2016

Lucas de lima beira

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

Olá boa tarde gostaria de saber se haverá algun

Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

sorteio esse ano da cohab campinas pois estou

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

morando de favor e com criança agradeço pela

Outros

07/03/2016

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

atenção obrigado.se possível me mande

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

respostas.

Campinas
Sim. Favor comparecer pessoalmente até á

07/03/2016

COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
ola boa tarde estou com uma folha de cadastro da
07/03/2016

Anônimo

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

cohab e nela esta escrito que devem ser todos os

Programa Minha

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

documentos citado abaixo originais, e voces

Casa Minha Vida

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

estao fazendo o cadastro ainda?

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

07/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/03/2016 Ana liesly da silva Rodriguez

Boa tarde, gostaria de saber como faço para
inscrever uma pessoa próxima, para trabalhar ai

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

07/03/2016

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

07/03/2016

JANAINA RODRIGUES

PRECISO DE INFORMAÇÕES SOBRE COMO

Programa Minha

LIMA DA SILVA

FAZER A INSCRIÇÃO

Casa Minha Vida

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

07/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, gostaria de saber se minha renda
entra no minha casa minha vida, meu salário fixo

A faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida é

é de 1.367,00, e 3% de comissão, gerando em
07/03/2016

Anônimo

torno de 2 mil reias mensais. Sou divorciada e

Programa Minha

moro de aluguel no fundo da casa dos meus pais,

Casa Minha Vida

e tenho uma filha de 2 anos e meio que mora
Att; Mirian Santo
Boa tarde, Quais são os documentos exigidos
07/03/2016

Maira Martins

da Inscrição Concurso Cohab? E como devo

cadastra e aguarda Programas Habitacionais

07/03/2016

para esta sua renda. Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

comigo. Entro no programa? Agradeço desde já.

que devo apresentar para ter a Isenção do Valor

de até R$ 1.600,00 Para a faixa 2 a senhora se

Favor verificar junto ao Edital do Concurso.
Outros

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

07/03/2016

Campinas

reporta-los?? Att, Maira Martins

Ainda não temos data prevista para o próximo
07/03/2016

Anônimo

boa tarde gostaria de saber quando havera novos
sorteis

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

07/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/03/2016

Alessandra Aline Aparecida

boa tarde, gostaria de saber o que preciso para

Programa Minha

Semensato

fazer a incrição

Casa Minha Vida

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

08/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Compareça o adquirente para se informar, pois

Gostaria de saber se já saiu algumas minutas dos
07/03/2016

Anônimo

apartamentos do DIC I, estou aguardando a 3

Minuta de Escritura

anos.

neste email não está constando o nome do
adquirente e número do contrato. Serviço de

08/03/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Bom dia, No caso da necessidade da solicitação
de Isenção de taxa, devido a desemprego e não
somente a doação de sangue é possível,e quais
documentos devo apresentar? Existe a
08/03/2016

Maira Martins

possibilidade de encaminhar estas
documentações pelo portal porque no meu caso o
motivo da solicitação é por desempregada e via
sedex e AR requer um recurso que infelizmente
não tenho no momento. Grata pela atenção
prestada, ótima semana. Att, Maira Martins

Favor se informar pelo edital do concurso publico.
Outros

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

08/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber como faço para executar a
08/03/2016

Doris Aparecida Marcondes

inscrição para participar na aquisição de um

Programa Minha

Falzoni Amaral Rosa

imóvel. Aonde eu vou se tem inscrição pela

Casa Minha Vida

internet. Fico no aguardo de uma resposta.

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

08/03/2016

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

Venho por meio desta solicitar minha inscrição no
08/03/2016

Everaldo da Silva Bonette

programa minha casa minha vida, no aguardo de

Programa Minha

um parecer favorável. Agradeço. Everaldo da

Casa Minha Vida

Silva Bonette

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

09/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde gostaria de saber como funciona o
sorteio vi em um site que saiu um sorteio dia 23
08/03/2016

Isabella

de fevereiro eu não encontro a lista dos sorteados
2016, gostaria de saber como faço para saber

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

quem foi sorteado, desde já agradeço.

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

09/03/2016

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

Boa tarde! Gostaria de saber mais sobre o
programa minha casa minha vida, como faço para
08/03/2016

Anônimo

se escrever e quais os critérios para concorrer à
moradia? Aguardo breve retorno! Desde já

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha
Casa Minha Vida

agradeço, Att, Mauricio

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

09/03/2016

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

08/03/2016

adriano Vieira Alves

sou adriano já fiz recadastramento to morando

Boa tarde, Verificamos a faixa de renda no

dentro de um carro por que eu não tenho

cadastro e o enquadramento está para o

condições pagar aluguel não to trabalhando vcs

Programa Minha Casa, Minha Vida, porém no

pode mandar os fiscalização vin até aqui conferir

momento não há previsão para realização de

eu não tenho família sou sozinho come na casa

Outros

sorteios. O cadastro deve ser atualizado pelo

de amigos mais eu não fale que eu ro morando

menos a cada 2 anos e caso ocorra sorteio e o

dentro de um carro documentos atrasado meu

CPF venha a ser sorteado faremos o envio de

Telefone 19 9 9186-6737 eu tenho mais 10 anos

correspondência comunicando o ocorrido e

eu moro aqui em Campinas nunca passei por isso

solicitando o comparecimento na Cohab-Cp.

11/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

O atendimento ocorre somente através de sorteio
e no momento não há previsão para realização.
Será necessário o envio de novos
empreendimentos habitacionais para Campinas
para realização de novos sorteios de
hierarquização de demanda através do Programa
Minha Casa, Minha Vida. Atenciosamente

11/03/2016

Oii gostaria de estar comunocamdo voces q o
telhado da minha casa q eu e meu marido mora
de aluguel caiu a telha depois da chuva de ontem
08/03/2016

Jheniffer Aline Casemiro da
silva

de ontem e gostaria de saber o que fazer para
ganhar a casa se com uma ordem judicial eu
consigo mais rápido pois não tenho pra onde ir
estou de favor na casa de e de outro gostaria de
saber também se tem previsão para a data da
casa sair pra gente
Bom dia Gostaria da informação sobre qual

09/03/2016

Gildeni de Almeida

previsão para novos sorteios de casas ou
apartamentos para este ano

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

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

09/03/2016

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

Bom dia, gostaria de saber como funciona o
09/03/2016

Anônimo

projeto minha casa minha vida , seria pra mim
mesmo

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

09/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prefeitura de Campinas mandou procurar a

09/03/2016

João Alberto Kulpa

COHAB, por tratar de desapropriação da Infraero

Favor nos enviar o endereço do imóvel, número

da Cidade Singer. Tenho carta de 2003 com

do contrato com a Cohab Campinas e nome do

laudo da Infraero. A prefeitura enviou-me

Outros

adquirente para poder informar a respeito.

Informativo existencia de Debito. onde desde

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

2000 não recebi mais carnert. Qual o

Campinas

09/03/2016

precedimento a tomar?
09/03/2016

Anônimo

Bom dia, são vocês que são responsáveis pela
COHAB no Jardim Bandeirantes em Rio Claro?

Outros

Não é a Cohab Campinas. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

09/03/2016

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
GOSTARIA DE FAZER INSCRIÇÃO NA COHAB

09/03/2016

ANDREA PAULA
ROBERTO

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

PARA CONSEGUIR UMA MORADIA..SOU

ou entrar no site da COHAB Campinas:

SOZINHA PAGO VALOR MTO ALTO DE

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

ALUGUEL...GOSTARIA DE SABER OS
REQUISITOS E O TEMPO DE ESPERA PRA

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

CONSEGUIR UM AMA MORADIA.DESDE JA

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

AGRADECO A ATENÇÃO

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

09/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados (as) Boa Tarde ! Inicialmente, gostaria
de cumprimentá-los pelo sempre e pronto
atendimento recebido. Informo que processou o
inventário administrativo da Sra. Rosália Helena

09/03/2016

Carlos Marcilio

Xavier, referente ao contrato de compra e venda

Obrigada pelos elogios. Só fazemos o nosso

em 01.02.1984, sob o nº 103.033, falecida em

melhor. Sempre. Estarei encaminhando para o

dezembro de 2014. Assim sendo estando os
herdeiros munidos da escritura, quais os

Minuta de Escritura

email a lista de documentos para providenciar a
minuta. Quando apresentar a documentação,

procedimentos para a outorga da minuta escritura

estaremos solicitando também o oficio da baixa

definitiva por parte da COHAB, documentos bem

da hipoteca junto a CEF. Atenciosamente,

10/03/2016

como demais informações bem como a baixa da
hipoteca que pende sob o imóvel. Sem mais,
agradeço as informações, à disposição. att Carlos
Marcílio - advº
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Ola preciso de um lugar para morar,não aguento

ou entrar no site da COHAB Campinas:

mais. Sou arrimo de familia,meu filho tem um
09/03/2016

Renato Fernando Regis

problema de saude e não consigo mater tudo ao

Programa Minha

mesmo tempo . Estou desesperado,trabalho na

Casa Minha Vida

sanasa de Campinas,preciso de alguma coisa.
Podem me ajudar por favor ? Renato Regis

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

09/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
Não recebi a carta para atualização dos meus
09/03/2016

Anônimo

dados ano passado a indo posso faze-lo junto á
cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

09/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor nos enviar o número do contrato e nome do

IMOVEL: AV CANDIDO PORTINARI 257
09/03/2016

EDSON BELO DE

QUADRA: G-6 LOTE: 6 CONJUNTO

OLIVEIRA JUNIOR

HABITACIONAL ANTONIO ZANAGA II

adquirente para podermos solicitar a pasta de
Cópia de contrato

09/03/2016

10/03/2016

neves

Sebastião Osvaldo Bete

Olá gostaria de saber se consigo fazer um novo

Informações ao Cidadão Cohab Campinas
Favor comparecer no FUNDAP - Secretaria

pedido de orçamento para que eu possa puxar

Municipal de habitação, Rua São Carlos, 677 -

mais dois cômodos em casa,tenho 5 filhos e

Outros

Vila Industrial (ao lado da Cohab Campinas) ou

apenas dois quartos pretendo fazer mais dois.

ligar para o fobe: 3119-9615. Serviço de

Aguardo respostas,obrigada

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Bom dia Gostaria da minuta de escritura do

As informações requeridas foram enviadas ao e-

imóvel situado na cidade de Tietê, na Rua Primo
Morás, 91, Cohab I Obrigada

10/03/2016

podermos ligar para vir retirar. Serviço de

AMERICANA SP.

Elisangela batinga das

documentos do imóvel e posteriormente

Minuta de Escritura

mail: talitabete@hotmail.com, na data de hoje, 23
de março do corrente. Atenciosamente,

10/03/2016

23/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
10/03/2016

Anônimo

Gostaria se saber quando tera sorteia de

Programa Minha

apartamentos e se esse ano tera sorteios

Casa Minha Vida

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

10/03/2016

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

Olá! Gostaria de entrar para o programa Minha

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Casa Minha Vida! Pois pretendo me casar logo,
10/03/2016 Marcielle Aparecida de Lima

mas não tenho condições de comprar casa. E ter

Programa Minha

uma casa é o sonho de qualquer pessoa, estou

Casa Minha Vida

disposta a cumprir todos os deveres e obrigações
para conseguir o beneficio. Obrigada.

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

10/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/03/2016

LUCINEIDE SANTOS
NASCIMENTO

APARTAMENTO OU CASA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/03/2016

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

Boa tarde, Sou moradora do Condomínio Parque
A senhora deverá resolver junto aos condôminos

Itajaí, aqui vários moradores não pagam o
10/03/2016

Anônimo

condomínio, a síndica não está pagando as

Outros

e a sindica do condomínio ou via judicial. Serviço

10/03/2016

de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

contas de água e foi cortada, gostaria como
podemos proceder.
Boa tarde Gostaria da minuta de escritura do
10/03/2016

Milton Silvestrim Bete

imóvel situado na cidade de Tietê, na Rua
Américo Pilon, 165, Cohab I Obrigada

As informações requeridas foram enviadas ao eMinuta de Escritura

mail: talitabete@hotmail.com, na data de hoje, 23
de março do corrente. Atenciosamente,

23/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

10/03/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Olá. Estou nesse momento, na casa de uma

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

pessoa que nem mal sei o nome, somente para

Campinas para retirar a relação de documentos

escrever essa carta à vocês. Tenho 2 filhos,

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

necessito de uma residência para morar, porque

ou entrar no site da COHAB Campinas:

estou morando no fundo da casa de minha sogra,

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

e ela já pedindo a casa, e por fim, não tenho para
onde ir. Peço à vocês, que me deem uma chance

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DATA
RESPOSTA

11/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

de conquistar a tão sonhada casa própria. Espero

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

ansiosamente a resposta de vocês. Por favor,

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

que Jesus abençoe a ida de vocês. Att, Jorge

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

Omar Barbosa dos Santos.

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Vim através desta carta implorar por uma
residência. Estou necessitado urgentemente por

10/03/2016

Jorge Omar Barbosa dos
Santos

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

um lar, porque estou no fundo da casa de minha

Campinas para retirar a relação de documentos

sogra e tenho 2 filhos para criar. E espero a muito

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

tempo uma casa, por favor se puder me ajudar eu

ou entrar no site da COHAB Campinas:

agradeço muito! Nestas poucas palavras que eu
estou escrevendo, do fundo do meu coração,
porque é uma agonia de um pai querendo um lar,

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

o desespero já bateu e cada dia que passa é um

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

sentimento não correspondido à espera desta

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

casa. Que Deus abençoe a família e a pessoa

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

que estiver lendo este meu desabafo em forma de

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

uma simples minha carta. Att, Jorge.

11/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, tenho algumas duvidas e gostaria de
esclarece-las com vocês! Tenho uma casa em
nome da minha mulher como titular e o meu
também, me divorciei á 6 anos, o juiz decidiu que
nó poderíamos vender a casa e dividi-lá, pois
conversando com ela decidimos que ela ficasse
no imóvel com o meu filho, quando completou-se
2 meses ela saiu do imóvel, e os pais dela
entraram, e ela foi morar com o novo marido, isso
se dá até a data de hoje. O combinado na época
11/03/2016 Eliot Pamphirio Rosa Ramos

foi que eu pagaria a pensão da criança
normalmente e ela pagaria a mensalidade da
casa. Hoje vejo que a necessidade dela utilizar a
casa é muito pequena, pois possui outro imóvel
com o marido e não mora na casa. e eu moro de
favor na casa da minha irmã. Não consigo
comprar ou entrar em qualquer programa
habitacional pois o meu nome esta vinculado a
COHAB. Quero entrar com o pedido de direito, e
voltar a morar na casa, onde hoje os pais dela
estão morando. Haveria da parte da COHAB
algum impedimento?

O senhor deve proceder com este pedido
Outros

judicialmente. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

11/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Apenas pessoalmente. Favor comparecer

DATA
RESPOSTA

pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
11/03/2016 Natalia Leonardi Chiaremonti

Não tenho cadastro, consigo fazer via internet ou
apenas no local??

Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

11/03/2016

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

11/03/2016

jose roberto dos santos

segunda via da prestaçao mai atrasada no meu e
mail

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Este contrato não se refere á imóvel da Cohab
Outros

Campinas. Serviço de Informações ao Cidadão

11/03/2016

COHAB Campinas

Tenho cadastro a mais de dez anos e até hj
Nunca foi sorteada qual seria o critério para pode
ganhar pq ste hj só vi ganhar pessoas q n
11/03/2016

Anônimo

precisam,que moram em invasão, Ou q ontem em
área de risco. Nós q pagamos Aluguel nunca vai

Programa Minha
Casa Minha Vida

O critério é por sorteio. Compareça para
conversar com a Assistente Social. Serviço de

11/03/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

ter oportunidade. Acho q Vou invadir pra ver se
assim eu consigo mais rápido
Estes imóveis são de responsabilidade da Caixa
11/03/2016

Anônimo

Os apartamentos do residencial Sirius Já stao a

Programa Minha

Econômica Federal e não podem ser vendidos.

venda vcs sabem me informar.

Casa Minha Vida

Procure a Caixa Econômica Federal. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

11/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer

DATA
RESPOSTA

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

11/03/2016

Vanderley José Rodriguês
de Alencar

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

Gostaria de saber se é possível cadastra uma fixa
aqui pelo site mesmo desde já agradeço a

Outros

atenção.

Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

11/03/2016

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

Bom dia tenho interesse em adquirir um imovel

Favor comparecer pessoalmente, de segunda à

fora do plano minha casa minha vida, visto que
11/03/2016

lilian acioli brilhante de lima

nossa renda ultrapassa o valor permitido para o

pereira

programa, eu preciso fazer qual procedimento
para cadastro de moradia, visto que nao tenho
imovel proprio . aguardo resposta

sexta-feira, das 8:00 as 16:00 horas e procurar o
Outros

departamento de Comercialização ou ligar para o
fone:3119-9562 para se informar. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

11/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
11/03/2016

Anônimo

Como que eu faço para fazer arte desse

Programa Minha

programa e conseguir uma casa ?

Casa Minha Vida

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

11/03/2016

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

11/03/2016

Eliane de Fatima Alves

Gostaria de saber se posso me inscrever mesmo

Bernardino

com restrição financeira em meu CPF?

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/03/2016

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

Gostaria de saber o porque a pessoa que
11/03/2016

Anônimo

atualizou o cadastro retirou o cartão nao esta na
lista de pessoas aptas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente para saber como está
o seu cadastro. Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

11/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de saber por qual motivo meu
11/03/2016 Jussiane Passarelli de Jesus nome não se encontra como apta a sorteio , não

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça pessoalmente para se informar.
Outros

consigo localizar.

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

11/03/2016

Campinas

Bom dia, possuo um imóvel no meu nome, junto
com minha ex esposa no Parque Floresta I, me
divorciei á 7 anos, no mesmo período a minha ex
esposa amasio-se, e juntos compraram um
apartamento. Os mesmos não moram lá á 7
anos,e quem esta ocupando a residencia no
momento são os pais da minha ex esposa, que
como apontei acima, já possui um imóvel, e eu
11/03/2016 Eliot Pamphirio Rosa Ramos como proprietário moro de favor junto com minha
mãe , meu cunhado, minha irmã e minha sobrinha
numa casa de um quarto. Pergunta: Ela pode
possuir outro imóvel, mesmo morando á mais de
6 anos e por onde compram juntos o
apartamento, sabendo que ela tem o direito do
apartamento apartir dos cinco anos morando
juntos? Tenho direito a voltar a morar em minha
casa, sabendo que ela já tem outro imóvel?

Outros

Este pedido deverá ser feito via judicial. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

14/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
12/03/2016

catia marela

Boa tarde, Não consegui visualizar a data para a
inscrição desse ano. Atte. Cátia

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
O senhor deverá comparecer até a Cohab

Bom dia Eu tenho um apartamento no endereço
14/03/2016

sergio alves dos santos

acima, qual o procedimento para conseguir uma
copia do desenho hidraulico do apto. Preciso
mexer na parte hidraulica.

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

16:00 horas e entrar com esta solicitação via
protocolo. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

14/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer

DATA
RESPOSTA

pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
14/03/2016

Anônimo

bom dia gostaria de saber se posso fazer o
cadastro da cohab pela internet

Outros

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

14/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá gostaria de saber o que acontece com os
aptos que são vendidos. Porque moro em um
apto que minha mãe comprou porém ela se
separou do meu padrasto e a juíza deu ordem de
vender o apto ou alugar, estou morando nele a
três meses edes de então eu que assumi as
contas do imóvel. Pago água luz apto e

O senhor (a), se for imóvel do Programa Minha

condomínio estava tudo atrasado pois o ex

Casa Minha Vida é de responsabilidade da Caixa

marido da minha mãe não pagava nada e disse
14/03/2016

Anônimo

que também não vai pagar, me disse que ia um

Outros

rapaz ver o apto pra comprar esse mês mas

Econômica Federal. se as parcelas forem da
Caixa Econômica, procure esta Instituição.

14/03/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

porém não foi ninguém não tenho para onde ir e

Campinas

não tenho como pagar aluguel, gostaria de saber
o que vai fazer porque um joga pra cima do outro
minha mãe diz que não é com ela e ele diz que
não é com ele, a juíza decretou no final de
fevereiro essa decisão, não sei o que fazer. Pois
nenhum dos dois está pagando o imóvel quem
está pagando sou eu.
Boa tarde estou muito triste vai fazê três anos que
estou na fila de apitos pro sorteio e até agora
nada e tanta burocracia pra provar que mora em
14/03/2016

Anônimo

campinas e toda vez que eu ligo aí sou muito bem
atendida mais infelizmente nunca tem previsão
pro e d e dia 6 twve um sorteio gostaria de saber
a respeito desse sorteio

Não teve sorteio dia 06/03, o que houve foi a
Programa Minha

chamada dos que foram sorteados em fevereiro

Casa Minha Vida

de 2015, para escolher o bloco e a torre. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

14/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A informação que busco é sob caderno de provas
anteriores de concursos passados de Auxiliar de
14/03/2016

MARIA STELA

Topografia.Ja procurei e não encontrei no Google

Não sabemos como, favor procurar a Empresa
Outros

saberia me indicar como encontrar nas redes

que prestará o concurso. Serviço de Informações

14/03/2016

ao Cidadão COHAB Campinas

sociais. Fico no aguardo de um breve retorno.
Ainda não temos data prevista para o próximo
14/03/2016

Cláudia Ferreira da cruz

Oi boa tarde gostaria d saber quando será o

Programa Minha

próximo sorteio.obrigado

Casa Minha Vida

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

14/03/2016

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

14/03/2016

Carlos Henrique Fortunato

Necessito fazer inscrição e gostaria de saber si

Programa Minha

tem data certa para isso

Casa Minha Vida

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

15/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente

Bom Dia. Já tem dois anos e meio que comprei a

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

casa do Sr. Carlos Monezzi Neto, ela já fez a
15/03/2016

Donizete Aparecido Chagas
dos Santos

habitacional e/ou a seu representante legal,

solicitação da escritura definitiva, porém até a
presente data não saiu nada. Gostaria de saber

Minuta de Escritura

informação e saber se ainda vai demorar para

através de Procuração específica para esse fim.
Portanto, não será possível prestar as

18/03/2016

informações requeridas. Para outros

sair a escritura definitiva. Atenciosamente

esclarecimentos estamos à disposição através

Donizete

dos telefones: (19) 3119-9596 ou 3119-9599, falar
com Ana Cristina ou Vicente, no horário das 8h00
às 17h. Rosana A Pavani Martelli Coordenadora
de Liquidações e Fundos

Olá boa tarde, eu gostaria de fazer uma inscrição
para casa popular, mais acabei vendo que a
O senhor pode fazer inscrição com esta sua

minha renda não se enquadra para poder realizar
15/03/2016

Jailson bezerra de brito

a inscrição. Gostaria de saber se existe algum
outro tipo de programa aí da cohab, onde eu

Outros

possa estar realizando a compra de um imóvel

renda e aguardar Programas Habitacionais para
esta sua renda. Serviço de Informações ao

15/03/2016

Cidadão COHAB Campinas

popular dentro da minha renda que está na faixa
de R$ 2.000.00
15/03/2016

Anônimo

Queria saber como funcioma ontermo de quitacao Termo de Quitação

Favor nos enviar endereço do imóvel, nome do
adquirente e número do contrato. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
Olá boa tarde meu nome é patricia moro com
15/03/2016

Patricia cristina aleixo

minha mae estou a procura de casa pra financiar
pela caixa economica ach

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/03/2016

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

Olá , boa tarde ! Eu gostaria de saber se já tem
15/03/2016

Kátia Cilene de Oliveira

alguma previsão de sorteio do Programa Minha

Programa Minha

Casa Minha Vida para esse ano de 2016 . Grata

Casa Minha Vida

Kátia Cilene de Oliveira

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLÁ. FIZ UM PAGAMENTO, NA QUALIDADE DE
CESSIONÁRIO, DE FCVS PARA OBTER A
QUITAÇÃO E BAIXA DA HIPOTECA. FUI
INFORMADO QUE PODERIA INGRESSAR COM
AÇÃO CONTRA A CEF PARA SER
RESTITUÍDO, MAS FIQUEI COM UMA DÚVIDA
15/03/2016

RICARDO ANTUNES DA
SILVA

E GOSTARIA QUE ME AJUDASSEM: 1) O FCVS
FOI COBRADO PQ OS MUTUÁRIOS ORIGINAIS

As informações requeridas foram enviadas ao eTermo de Quitação mail: ras.ricardo@aasp.org.br, na data de hoje, 31

NÃO PAGARAM A TOTALIDADE DO DÉBITO

31/03/2016

de março do corrente.

POR QUALQUER MOTIVO COMO OBITO, POR
EXEMPLO? 2) SE ELES TIVESSEM PAGO
TODOS OS VALORES DO CONTRATO O FCVS
SERIA USADO? GRATO RICARDO ANTUNES
DA SILVA (CESSIONÁRIO) 1139634317
983056458
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Boa tarde.tem uma data para o próximo sorteio
15/03/2016

Luana adriele saquetto

da minha casa minha vida. E como faço pra

Programa Minha

atualizar meu cadastro e quais documento

Casa Minha Vida

preciso levar.

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

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
15/03/2016

Bruna de Oliveira

Cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/03/2016

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

Ola boa noite Gostaria de saber se teve sorteio
15/03/2016

SOLANGE CRISTINA
TAVARES

Não teve. Ainda não temos data prevista para o

no dia 23/02/2016 conforme vi na internet ,se sim
onde consigo ver a lista dos sorteados. Se não ,

próximo sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

gostaria de saber se há data precista para

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

sorteio? Aguardo retorno.

Campinas

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Olá bom dia... Minha dúvida é para o setor de RH,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

referente ao concurso público deste ano. Tenho
curso superior em Análise e Desenvolvimento de

15/03/2016 Eduardo Batista de Almeida

Sistemas, gostaria de saber se posso concorrer

Em resposta ao seu questionamento, informamos

ao cargo de código 302 (Analista Programador

que qualquer curso superior na área de Análise e

Júnior).. Fiquei em dúvida, pois a desinência do

Desenvolvimento de Sistemas, cumpre os

requisito está com o texto diferente do que estará
no meu diploma (mas acredito ser a mesma

Outros

requisitos mínimos exigidos para o cargo de
Analista Programador Junior. Deste modo, o

coisa)... Desculpe usar esse meio de

senhor pode sim, concorrer a este cargo.

comunicação, mas não encontrei um outro que

Agradecemos seu contato e colocamo-nos à

não fosse por telefone. Entrei em contato com a

disposição, caso necessário.

16/03/2016

empresa que vai aplicar a prova e me
aconselharam a falar com vocês... Att, Eduardo
Almeida
Prezados, Recebi ontem boleto cujo beneficiário é

RESPOSTA: ITEM 1: SIM ITEM 2: TRATA-SE DE

a COHAB Campinas com vencimento em

COBRANÇA DA INFRAESTRUTURA DO

15.03.2016 e valor de R$161,43. Não há qualquer
16/03/2016

Ivanice Maria da Silva

descrição sobre a que se refere tal cobrança.
Desta forma, questiono: 1. O boleto foi realmente

BAIRRO, ATRAVES DA CONTRATAÇÃO DA
Outros

FIRMA CRITTER CONSTRUÇÕES E

16/03/2016

COMÉRCIO LTDA. ISSO FOI DEFINIDO NA

gerado pela COHAB Campinas? 2. Em caso

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA

positivo, a que se refere tal cobrança?

EM 04/07/2015.

Atenciosamente, Ivanice Maria da Silva

Favor procurar a Secretaria Municipal de
QUAL E A SITUACAO DAS PESSOAS QUE
16/03/2016

Anônimo

MORAM PERTO DO CORREGO QUILOMBO NO
JARDIN CAMPINEIRO

Habitação, Rua São Carlos, 677 (ao lado do
Outros

prédio da Cohab Campinas) ou ligue para o fone:
3119-9613. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
Bom dia gostaria de saber como posso efetuar
16/03/2016 Michelle de Andrade Lustosa inscrição para o sistema de habitação da cohab.
grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/03/2016

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

Faz 2anos q estou na fila a espera de um
apartamento e fico indgnada pq onde minha mae
mora jd bassoli o q mais tem e apartamento
alugado vendido e vazio pessoas Quando que
16/03/2016

Anônimo

vao tomar providencias tenho uma filha pequena
de 5anos nao tenho ajuda de ninguem e parei de
pagar aluguel pq nao dava pra sustentar e pagar
o aluguel fico chateada com isso. Pois eu preciso
e muito emquanto pessoas vende e aluga

Depois que a pessoa é sorteada é de
Programa Minha

responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Casa Minha Vida

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venha fazer o cadastro e participe do sorteio.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Gostaria de saber se nos mae solteira q trabalho
16/03/2016

Anônimo

nao tenho preferencia na aquisicao de uma
moradia

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

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

16/03/2016

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

Fico indgnada em saber q estou a quase 3anos
na fila para um sorteio da cohab e qdo olho para
o bairro em q minha mae mora jd bassoli tem
16/03/2016

Anônimo

varios apartamentos alugado vazio vendido ate
qdo vai fik assim tenho uma filha pequena e parei
de pagar aluguel pq nao dava pra comer e paga
aluguel poxa vida

Depois que a pessoa é sorteada é de
Programa Minha

responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Casa Minha Vida

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

16/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
16/03/2016

Wesley Fernando Valentim

Eu quero uma casa porque moro de favor.

Programa Minha

dos Santos

Pretendo fazer minha iscricao.

Casa Minha Vida

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

17/03/2016

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

Boa tarde, me chamo Mariane moro em campinas
e gostaria de saber como faço para fazer minha

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

inscrição para adquirir imóveis no projeto minha

Campinas para retirar a relação de documentos

casa minha vida. Tenho 20 anos, completo 21 em

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

outubro, moro com minha e ela é patriarca da

ou entrar no site da COHAB Campinas:

casa pois não tenho pai. A renda familiar hoje é
17/03/2016 Mariane dos Santos Mendes de 1.200,00 para 3 pessoas e todas as despesas
vindas mensalmente. Outra dúvida é, quem se

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

17/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

inscreveu no concurso da COHAB pode concorrer

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

à esse direito de moradia, melhor dizendo à este

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

sorteio de imóveis ? aguardo retorno dos

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

mesmos. atenciosamente Mariane dos Santos

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Mendes
17/03/2016

Anônimo

a

Programa Minha

Favor enviar sua solictação. Serviço de

Casa Minha Vida

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

18/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo

17/03/2016

Anônimo

Boa noite Estou com uma divida estou na lista de

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

aptos a ganhar uma moradia a pergunta é : Vai

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

ter algum sorteio este ano de 2016 Se sim como

Outros

faço para ver a lista? Grato!

Favor verificar neste site a lista dos que vão

18/03/2016

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

18/03/2016

Anônimo

Quais documentos que preciso para cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
18/03/2016

Anônimo

Gostaria de saber como faço para me cadastrar

Programa Minha

no programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

18/03/2016

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

18/03/2016

Anônimo

Quero atualizar o cadastro

Outros

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

18/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Ola gostaria de me informar quando abre as

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

inscrições do conjuntos habitacionais? E quais

ou entrar no site da COHAB Campinas:

documentos eu preciso e quando sera o proximo
18/03/2016

Monique Cintia Cunha

sortei. Pois tenho uma filha pequena e ta dificil
pra mim e pago alugeul caro e mais dispesas e

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

18/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

nao consigo arrumar creche pra ela msm

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

entrando na justiça e mt menos servico porque

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

ela nao ta na creche.

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Boa noite. Gostaria de informações sobre os
apartamentos em construção na região do Santa
18/03/2016 Rovilson Egydio dos Santos

Lúcia. São quase 300 moradias que deveriam ser

Programa Minha

entregues até este mês. Estou esperando o

Casa Minha Vida

sorteio, mas não consigo saber nada sobre o

Favor ligar para a Secretaria Municipal de
habitação no fone: 3119-9613. Serviço de

21/03/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

andamento dessa entrega. Aguardo o retorno.
Bom Dia, estou cadastrada no CIM, então
19/03/2016

Eliandra Silva de Souza

Seu nome não aparece na lista de aptos a

consultei a lista de inscritos para sorteio, porém

Programa Minha

participarem do sorteio, pois sua renda

não localizei meu nome. Gostaria de obter

Casa Minha Vida

ultrapassou R$ 1.600,00 . Serviço de Informações

informações.

ao Cidadão COHAB Campinas

21/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá gostaria de saber o que preciso levar para

ou entrar no site da COHAB Campinas:

fazer a inscrição do Programa Minha Casa Minha
21/03/2016

Larissa Adriene Leite da

Vida. Estou pra noivar e gostaríamos te ter um

Programa Minha

Silva

imóvel, mas não temos condições. Como faço?

Casa Minha Vida

Qualquer pessoa pode estar indo leva minha

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

21/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

documentação.?

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

21/03/2016

Anônimo

quando sai o sorteio desse ano de 2016 ?

Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

21/03/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Favor procurar a Secretaria Municipal de

Bom dia uma pergunta para cobseguir entrar no
21/03/2016

Anônimo

auxilio aluguel e necessario q more em area de

Programa Minha

risco antes eu morava agora pago aluguel mais

Casa Minha Vida

esta dificil teria uma ajuda

Habitação, à Rua São Carlos, 677 (ao lado da
Cohab Campinas) ou ligue para 3119-9613.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

21/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
21/03/2016 Adílson Aparecido Leocadio

Eu quero casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/03/2016

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

21/03/2016

Conceição Almeida santos

Preciso de informações a respeito do cadastro!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
21/03/2016

Thiago Augusto

queria me cadastrar para ter uma casa propia ,

Programa Minha

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

21/03/2016

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

21/03/2016

CLAUDIA DE OLIVEIRA

bom dia gostaria de saber se fui sorteada

Programa Minha

Campinas as notícias. A lista que está no site da

Casa Minha Vida

Cohab Campinas, é de todos que vão participar
do sorteio. www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

21/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
21/03/2016

Mayra de queiroz guedes

Fazer cadastro para minha casa minha vida

Programa Minha

cohab

Casa Minha Vida

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

21/03/2016

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

21/03/2016

Anônimo

Tenho o cadastro da minha casa minha vida so

Programa Minha

que mudei de endereço o que faço.

Casa Minha Vida

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

21/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Gostaria de saber quais tipo (classe)
familiar o residencial Santa Luzia contemplou, foi
um sorteio publico, mas não divulgado, porque

O sorteio do empreendimento Residencial Santa

tenho acesso aos meios de comunicação e não

Luzia seguiu as regras estabelecidas na portaria

tive conhecimento do sorteio. Aproveitando o

595/2013 do Ministério das Cidades. 50% das

ensejo gostaria de registrar minha indignação,

unidades (130) foram destinadas às famílias

pois pelo que acompanho e percebo o PMCMV,

residentes em área de risco e os outros 50%

CDHU e Cohab dão muito mais prioridade as
21/03/2016

Anônimo

familias vindas de fora do estado, que aqui

Programa Minha

adentram por meio de invasões, ocupando áreas

Casa Minha Vida

de risco. Aos cidadãos Campineiros não há um
programa ao qual melhor se encaixam, pessoas
de renda maior a essa estipulada pelo governo
federal não tem outra saida se não arcar com o
aluguel ou recorrer aos familiares morando
praticamente de favor. Antigamente eram
loteados terrenos o que há muitas administrações
não se vê por aqui.

(130) às famílias sorteadas em 23/02/2015. A
divulgação do sorteio ocorreu através do Diário
Oficial do Município nas respectivas datas:
02/02/2016 (Regulamento do sorteio, 18/02/2015
(Listagem dos candidatos aptos) e 25/02/2015
(Resultado do sorteio. Com relação ao Programa
Minha Casa, Minha Vida, no momento não há
empreendimentos para serem sorteados.

22/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos solicitando a pasta deste contrato, pois a
documentação dos imóveis pertencentes à Cohab
campinas fica arquivado fora desta Empresa.

21/03/2016

Susi Maria Duarte

Gostaria de saber como faço para adquirir a

Assim que chegar a pasta, ligaremos para a

segunda via do contrato numero 61.0304 , em

senhora no número acima citado e pediremos

nome de Antonio de Jesus Duarte. Sou filha Susi

Cópia de contrato

para a senhora que é filha, comparecer para

Maria Duarte , tenho interesse na cópia para

retirar. Se ainda não foi retirado o Contrato, não

poder futramente fazer a escritura . OBRIGADA

tem custo, se ja foi retirado, a senhora irá solicitar

22/03/2016

a segunda via e o custo é de R$ 63,00. Aguarde
nossa comunicação via fone. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Verificamos a minuta de escritura elaborada em
21/12/2012 e observamos que o imóvel passou a
pertencer exclusivamente para a Sra. Fátima

22/03/2016

EDIL SIQUEIRA

TEMOS UMA MINUTA DO IMÓVEL, PORÉM

Cristina Lima de Paulo, conforme escritura

HOUVE UMA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CIVIL

pública de divórcio. Sendo assim, somente será

DE UM DOS PROPRIETÁRIOS. PRECISAMOS

Minuta de Escritura

necessário providenciar outra minuta, caso a Sra.

DE UMA NOVA MINUTA. GOSTARIA DE SABER

Fátima tenha se casado. Considerando que a

SE O SERVIÇO ESTÁ DISPONÍVEL . gRATO

Sra. Fátima casou-se, será necessário solicitar a
esta Cohab/CP analisar se contrato esta ou não
liberado para minuta de escritura. Estamos à
disposição para maiores esclarecimentos.

22/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Seu cadastro está inativo, compareça para

DATA
RESPOSTA

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

BOA TARDE MEU NOME E ROBSON TENHO
22/03/2016

robson luis da silva

CADASTRO A 4 ANOS PARA O SORTEINHO
DA MINHA CASA MINHA VIDA GOSTARIA DE

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

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

22/03/2016

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

SABER SE ELE TA VALIDO AINDA

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
As informações requeridas foram prestadas

venho por meio desssa , solicitar a minuta para a
22/03/2016

Ivone Emidio de Queiroz

escritura, sendo que preciso para dar entrada no
escritório sera preciso algum protocolo

através de atendimento telefônico, na data de
Minuta de Escritura

30/03/2016, pelo funcionário Vicente Giraldelli,
bem como foi orientado referente aos
procedimentos para efetuar a quitação do imóvel.

30/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
23/03/2016

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber como faço para me

Programa Minha

inscrever no programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

23/03/2016

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

23/03/2016 Viviane Aparecida Marques

Boa tarde! Eu gostaria de fazer minha inscrição
para casa própria, como devo proceder?

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/03/2016

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

23/03/2016

Anônimo

Eu quero saber se eu estou na lista da cohab
campinas

Favor nos enviar seu nome, e cpf para podermos
Outros

localizar. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

23/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

24/03/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Bom dia ! sou ganhadora do apartamento
residencial santa luzia já fui ver o apartamento , lá
no dia esqueci de perguntar como funcionaria o
andamento se vocês entrariam em contato ou se
tinha que está indo até a cohab pra se imformar ,
mais ou menos quanto tempo pra está pegando a
chave do imovél? desde já muito obrigada pela
atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Aguarde comunicação da Secretaria Municipal de
Programa Minha

Habitação ou ligue para o fone: 3119-9642 e

Casa Minha Vida

informe-se. Serviço de Informações ao Cidadão

24/03/2016

Cohab Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

24/03/2016

Anônimo

Como e quando sei que fui sorteado no ano de
2016?

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

24/03/2016

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

24/03/2016

marineusi madalena de
sousa barros

OLA GOSTARIA MUITO QUE VCS ME
ESCREVESSEM , PARA CONSEGUIR , UMA
CASINHA OU APTO MUITO OBRIGADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Eu e meu marido fizemos cadastro em
novembro 2014, com sonho e esperança de

25/03/2016

Daniela Beatriz da Silva

termos nossa casa própria. Até o momento

Favor comparecer para atualizar seu cadastro e

infelizmente não conseguimos participar de

poder participar dos próximos sorteios. Favor

nenhum sorteio. Meu marido esta desempregado

comparecer pessoalmente até á COHAB

ha mais de 6 meses, não temos condições de

Campinas para retirar a relação de documentos

pagar aluguel, e atualmente moramos de favor.

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

Temos uma filha de 1 ano e 10 meses, e como

ou entrar no site da COHAB Campinas:

todos sabem não é facíl manter leite, fraldas e

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

comida...afinal criança não come qq coisa. Peço

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

uma atenção especial de voçês, gostaria de

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

marcar um horário com assistente social para

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

conversar, expor minha situação e ver o que

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

possso conseguir de ajuda. Desde já agradeço à

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

atenção. Daniela Beatriz da Silva Lima

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

28/03/2016

224.528.648-03 Daniel Ricardo Lima 298.612.39880 telefone. 19.9.89290430 19.9.91593523
Boa noite não estou conseguindo ver se meu
25/03/2016

Anônimo

nome está na listra de cadrastado não estou
conseguindo desde a agradeco

Compareça para verificarmos o que houve.
Minuta de Escritura

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

25/03/2016

josimar de carvalho silva

boa noite, tenho 34 morador de campinas, moro

ou entrar no site da COHAB Campinas:

com meus pais estou trabalhando e gostaria de

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

saber quais os para me inscrever na cohab para

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

conseguir uma moradia, sou pai separado. tenho

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

como me inscrever?

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

28/03/2016

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
Olá, tudo bem! Verifiquei que meu nome esta na
25/03/2016

Anônimo

lista atualizada de 2016. Você tem uma previsão
de quando sairá o sorteio deste ano 2016?

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/03/2016

Carlos Eduardo de Paula
Machado

Preciso de uma casa para morar pois a que eu
moro não é minha e eu não tenho condições
financeiras de adquirir uma de outra forma .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

28/03/2016

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

Eu gostaria de saber como faço pra fazer a

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inscrição no programa minha casa minha vida,
27/03/2016

Anônimo

sou solteira, tenho dois filhos sou mae solteira,

Programa Minha

trabalho e moro com minha tia; mais gostaria de

Casa Minha Vida

ter minha própria moradia, moro em Campinas ja
faz dois anos. deis de ja agradeço!!!

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

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Sou ingrid Pereira dos Santos, tenho dois filhos,

ou entrar no site da COHAB Campinas:

sou mãe solteira, Gostaria de ter uma moradia
27/03/2016

Ingrid Pereira dos Santos

por que moro com minha tia queria ter meu

Programa Minha

próprio lugar, Eu trabalho então queria ter essa

Casa Minha Vida

oportunidade e fazer a inscrição na minha casa

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

28/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

minha vida. Deis de ja agradeço a todos.

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

Eu gostaria de saber como faço pra fazer a

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inscrição no programa minha casa minha vida,
27/03/2016

Anônimo

sou solteira, tenho dois filhos sou mae solteira,

Programa Minha

trabalho e moro com minha tia; mais gostaria de

Casa Minha Vida

ter minha própria moradia, moro em Campinas ja
faz dois anos. deis de ja agradeço!!!

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

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
27/03/2016

Maria Alice Garcia da Silva
Marques

Olá, Gostaria de saber como faço para partcipar
do programa minha casa minha vida. No aguardo,
Maria Alice

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

28/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Sim pode ser feito, mas não entrará na lista do

BOA NOITE GOSTARIA DE SABER SE
27/03/2016

luciana aparecida de lima

PODERIA ESTAR FAZENDO O CADASTRO DA
CAS PROPRIA COM SALARIO DE 1800,00

Programa Minha Casa Minha Vida, pois a renda é
Programa Minha

de até R$ 1.600,00 Com o salário de R$1.800,00

Casa Minha Vida

a senhora fará o cadastro e aguardará Programas
Habitacionais para esta renda. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
28/03/2016

Anônimo

bom dia , queria saber quais documentos
necessários para recadastramento ??

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

28/03/2016

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

Ola, tudo bem? Preciso de uma informação,
tenho uma casa aqui em Limeira, que esta no
nome do meu pai,Fernando Marostegan, meus
28/03/2016

Ana Maria Marostegan

pais faleceram e não sei se a documentação da
casa, escritura, essas coisas, estão em

Não localizamos o referido imóvel. Este imóvel
Minuta de Escritura

não pertence à Cohab Bandeirantes? Serviço de

28/03/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

ordem,como faço para saber e regularizar tudo?
Desde ja agradeço a atenção. Ana Maria
Marostegan
Boa tarde, verifiquei que meu nome esta na lista
atualizada para concorrer o minha casa minha
28/03/2016

Tifanny Juliana Cristino

vida. Qual é o procedimento agora? Preciso ir na

Programa Minha

Peron

Cohab atualizar meu cadastro? Estarei

Casa Minha Vida

participando do proximo sorteio? É entrado em
contato comigo se eu for sorteada?

Aguarde correspondência da Cohab Campinas
informando a data do sorteio. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

28/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não entendi sua pergunta. Explique por favor.
28/03/2016 francisco pedro mariano filho

Gostaria de saber se sou cadmut

CADMUT

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

28/03/2016

Campinas
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
28/03/2016

lucas de jesus amaral

se inscrever para ganha uma casa ou

Programa Minha

apartamento

Casa Minha Vida

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

29/03/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
As inscrições ja estão sendo feitas a mais de dois
anos. Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB

29/03/2016

daniela

GOSTARIA DE SABER QUANDO SERA AS

Programa Minha

INSCRIÇÕES NOVAMENTE ?

Casa Minha Vida

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

29/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá sou de limeira e gostaria de saber se é
possível adquirir um imóvel de uma pessoa
Veja primeiramente se este imóvel pertence à

inadimplente ou de um imóvel com ordem de
29/03/2016

Anônimo

despejo da CDHU de limeira pois estou
procurando um imóvel onde posso negociar

Outros

Cohab Campinas ou a Cohab Bandeirantes.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

29/03/2016

Campinas

possível compra . Se tiver como gostaria de saber
como faço para adquirir desde já agradeço pela
atenção.

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/03/2016

bruno david

COMO ME INSCREVER NA COHAB PELA
INTERNET?

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

29/03/2016

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

29/03/2016

MARCELO NERIS DE

Gostaria de saber se ha previsão para sorteios de

Programa Minha

OLIVEIRA

moradias em Campinas. Desde já agradeço.

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

29/03/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor procurar o FUNDAP (o´rgão ligado á
Secretaria Municipal de habitação) localizado à
29/03/2016

Regiane Cacheta

Gostaria de saber como funciona o microcrédito
para reforma de casa

Outros

Rua São Carlos, 677 (ao lado da Cohab
Campinas), ou ligar para o fone: 3119-9615.

29/03/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
30/03/2016

Anônimo

O que precisa para fazer a inscrição para casa da

Programa Minha

Cohab

Casa Minha Vida

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

04/04/2016

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

Prezados, Bom dia Nao tenho correspondência
30/03/2016

Anônimo

em meu nome com dois anos da data vigente,
oque devo fazer neste caso ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Gostaria de fazer um recorte na parede da
30/03/2016

Tatiane Cristine Trevizan

cozinha que da com a sala. Onde posso ver se e
possivel? Se nao vai abalar a estrutura....

Deverá possuir outro comprovante como uma
Nota Fiscal desta data. Serviço de Informações

04/04/2016

ao Cidadão COHAB Campinas
Favor comparecer e solicitar uma planta do

Outros

imóvel no protocolo da Cohab Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

04/04/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
31/03/2016

Valmir Augusto Batista
Junior

Gostaria de saber como funciona a inscrição para
imoveis , quais os valores, Se pode ser via on-line
. Grato desde já , obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

04/04/2016

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

Olá Boa tarde! Gostaria de saber quando vai ter

31/03/2016

Erica Pereira

sorteio do programa minha casa minha vida.pois

Ainda não temos data prevista para o próximo

fui fazer o recadastramento em Setembro do ano

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

passado e ja paguei o cartão mais até agora não

Outros

tive notícias de como está o processo de vai ter

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

sorteio ou não ..vocês podem me informar

Campinas

.obrigado

31/03/2016

Euríalo Usliver Ronfel
Cordeiro

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

boa tarde, gostaria de saber quando sera
realizado o próximo sorteio em campinas do
minha casa minha vida?

04/04/2016

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

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

04/04/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

31/03/2016

Anônimo

boa tarde, me chamo José Leandro sou deficiente

ou entrar no site da COHAB Campinas:

fisico ( renal cronico) transplantado de rim . Não

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

tenho casa própria e gostaria de saber quais as

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

documentações para um cadastro junto a voces.

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Des de ja muito Obrigado

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

04/04/2016

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
31/03/2016

Cemely Aparecida de
Menezes

Gostaria de saber se tenho que ir até a Cohab
fazer alguma coisa, vai ter sorteio esse ano?
onde será sorteado a casa ou apto?

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

04/04/2016

cohab

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

MÊS: MARÇO/2016 TOTAL: 160
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

31/03/2016

Lidia Soares Bonfim de
Souza

Boa tarde, possuo uma renda mensal de 2500,

ou entrar no site da COHAB Campinas:

moro somente com meu filho de 13 anos e pago

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

aluguel. Gostaria de saber se com esta renda
consigo me cadastrar em algum programa de

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

04/04/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

habitação. Obrigada.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Oi eu preciso de me inscrever no sorteio dos
31/03/2016

Sérgio Claudio de Barros

apartamentos da Cohab Campinas... como faço?

Programa Minha

onde eu devo ir..? eu posso fazer a inscrição via

Casa Minha Vida

on-line???

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

04/04/2016

