cohab

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

MÊS: ABRIL/2016 TOTAL: 162
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:
01/04/2016

Anônimo

Gostaria de saber quando vai ter sorteioa esse
ano de 2016

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

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

01/04/2016

APARECIDA DE FATIMA
ROMANO

Bom dia, Tenho interesse em adquirir um imóvel

ou entrar no site da COHAB Campinas:

e gostaria de me cadastrar. Gostaria de saber se

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

posso passar uma procuração para outra pessoa

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

da família fazer o cadastro ou se preciso ir

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

pessoalmente.

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A informação solicitada será divulgada pela
empresa organizadora (IGECS) até o dia
09/04/16, na página relativa ao concurso, que

Gostaria de saber como vejo o número de
01/04/2016

Anônimo

inscritos no concurso para motorista da cohab de

Outros

2016?

pode ser acessada através do link:
http://www.igecs.org.br/concursos/index.php?id=1

07/04/2016

04 Agradecemos seu contato e colocamo-nos à
disposição para mais esclarecimentos, caso
necessário. Atenciosamente,
Favor nos enviar os dados do imóvel: nome do

gostaria de saber se pode fazer a transferência
01/04/2016

Anônimo

de compra para outra pessoa de um imóvel que

Termo de Quitação

falta 50% para quitar

adquirente, endereço e número do contrato.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

04/04/2016

Campinas
Apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

01/04/2016

Anônimo

POSSO FAZER UM PRÉ INSCRIÇÃO POR AQUI

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

SOBRE INTERESSE EM MORADIA OU SO

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

PESSOALMENTE, MEU FILHO TEM 18 ANOS E
QUERIA JÁ ENTRAR COM ESTE

Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

FINANCIAMENTO PARA ADQUIRIR UMA CASA

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

A ELE

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das

04/04/2016

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

03/04/2016

francisca de assis

não estou achando meu cadastro no site da
cohab gostaria de saber o motivo?/

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Compareça para verificar o que houve, no setor
Outros

de cadastro. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

04/04/2016

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:
04/04/2016

carlos henrique

Mais informação a respeito de como me cadastrar

Programa Minha

no minha casa minha vida

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

04/04/2016

Jacqueline Jose Pova dos

Por favor, Eu não tenho uma copia do meu

Santos

contrato. É possível envia-lo via e-mail. Grata

Não. Favor comparecer para solicitar. Demora
Cópia de contrato

uns dez dias para receber. Serviço de

04/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Olá, boa tarde. Gostaria de tirar algumas dúvidas
a respeito das documentações necessárias para
fazer o cadastro na cohab. Sou solteira, não
trabalho e moro com minha mãe. Preciso levar o
RG e CPF originais da minha mãe para a
inscrição? Minha carteira de trabalho sem registro

04/04/2016

Anônimo

e a da minha mãe também, pois ela trabalha na

Apenas a sua documentação. Se a sua mãe for

prefeitura e não é registrada em carteira.

morar com vc, precisa tambem da documentação

Dependentes habitacionais são as pessoas que
moram comigo no momento ou que vão morar
quando eu ganhar o apartamento? E como
comprovar renda se não tem holerite? Posso
fazer presencialmente o cadastro para outra
pessoa? São essas as minhas perguntas,
agradeço se a resposta me for enviada por email. iisabela.santos@hotmail.com (com 2 i
mesmo) Obrigada!

Programa Minha
Casa Minha Vida

dela. Não apenas pessoalmente cada pessoa faz
seu cadastro. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

04/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá boa tarde aqui num bairro próximo tem uma
casa abandonada há anos ta cheia de mato muro
Favor comparecer pessoalmente para ser

quebrado...É um padrão d antigamente da cohab,
04/04/2016

Cláudia Ferreira da cruz

passo direto lá e continua do mesmo jeito estou
precisando d moradia, gostaria d saber oq faço p

Outros

encaminhada ao Departamento Comercial.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

04/04/2016

Campinas

ter mais detalhes dessa casa se tenho
possibilidades d consegui-la p mim...aguardo
resposta
queria adquirir um imovel. aqui na cidade de

Estes imóveis não pertencem a Cohab Campinas.

guaraci tem algumas casas que as pessoas nao
04/04/2016

luciano benicio

conseguiram pagar. cmo faço para adquir uma .

Outros

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

04/04/2016

Campinas

ja tentei fala com vcs pelo telefone mas nao
consegui.

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:
04/04/2016

Marcos

Boa tarde gostaria de saber como faço para me

Programa Minha

inscrever.

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

04/04/2016

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:
04/04/2016

Anônimo

Eu gostaria de saber se já está aberto os
cadastro da coabh para esse ano

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

(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
1 - Até a presente data, o FCVS não efetuou o
pagamento referente ao saldo devedor residual
pleiteado àquele Fundo em nome de Edvaldo

05/04/2016

Antonio Carlos Manzan

Bom dia! Gostaria de informações a respeito do

Vieira da Silva. 2 - Na data de 23/09/2013,

andamento do processo de devolução do resíduo

Edvaldo Vieira da Silva foi representado por sua

pago para a retirada da minuta de escritura,

Procuradora Ana Darque Nogueira Porphirio, que

resíduo este que deveria ser coberto pela Caixa
Econômica Federal e não foi, tendo eu que pagar

Minuta de Escritura

efetuou o pagamento do saldo devedor residual
nas condições estabelecidas no Recibo. 3 -

a Cohab-Campinas para retirar o termo de

Sendo assim, indicamos a via judicial, através da

quitação e minuta de escritura. Sem mais, fico no

Justiça Federal, para garantir o pagamento de

aguardo.

saldo devedor residual, e, após o pagamento,

12/04/2016

efetuar, se for o caso, o ressarcimento ao titular
dos direitos do contrato, conforme estabelecido
no referido Recibo.
Bom dia! Gostaria de obter informações sobre
previsão de sorteios de unidades habitacionais do
programa minha casa minha. especialmente no
05/04/2016

Antonio Carlos Manzan

empreendimento que esta sendo realizado no Jd.
Bandeiras II ( apartamentos ) e No Jd, Ieda (
atrás do Extra - Amoreiras ). Sem mais, fico no
aguardo e desde ja agradeço a atenção.

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

05/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
As informações requeridas foram prestadas a

DATA
RESPOSTA

Sra. Ivani Filomena Costa, através de
atendimento telefônico, na data de hoje,
08/04/2016, pelo funcionário Vicente Giraldelli,
bem como foi orientado referente aos
procedimentos para efetuar a quitação e a
transferência do imóvel. Visando maiores
05/04/2016

IVANI FILOMENA COSTA

SOLICITO MINUTA PARA ESCRITURA, TENDO
EM VISTA O PAGAMENTO TOTAL DO IMOVEL

esclarecimentos a respeito do contrato,
Termo de Quitação

agendamos o comparecimento da Sra. Ivani para

08/04/2016

o dia 27/04/2016, horário das 08h às 15h,
Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, falar com Ana Cristina ou
Vicente, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9596 ou 3119-9599. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP. 91, 3119-9592 ou
3119-9599.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

05/04/2016

Eliane Garcia de Moraes

Gostaria de informações sobre o programa minha

ou entrar no site da COHAB Campinas:

casa minha vida gostaria de fazer a inscrição

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

para casa não tenho nenhum imóvel moro de
aluguel porém a renda do meu marido e de 3

Programa Minha
Casa Minha Vida

salário mínimo quando é onde faço a inscricao

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

05/04/2016

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,gostaria de saber se meu nome esta na lista
Seu cadastro está atualizado para participar do

do sorteio de 2016, poisestou passando por
05/04/2016

Jurandir Zanon Junior

momentos muito dificil e necessito de pelomenos

Programa Minha

próximo sorteio. Ainda não temos data definida.

saber se meu nome está na lista! O meu Cim esta

Casa Minha Vida

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

como codigo de barra e nao consigo entrar para
ver!

Campinas

05/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLÁ BOA TARDE!GOSTARIA DE SABER COMO
COMPRAR OU FINANCIAR UM IMÓVEL JÁ
QUE A MINHA RENDA NÃO SE ENQUADRA NO
MINHA CASA MINHA VIDA? MINHA RENDA NO
HOLERITE(COMO SOU COMISSIONADO PODE
VARIAR DE ACORDO COM O MÊS)GIRA EM

05/04/2016

Fernando Almstadter

TORNO DE 1750,00 REAIS E MORO DE

Favor comparecer pessoalmente, de segunda á

ALUGUEL COM MINHA MÃE QUE NÃO TEM

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

RENDA E MEU PAI QUE TEM UMA RENDA DE

Outros

Departamento Comercial, ou ligue 3119-9562 ou

1000,00 REAIS.QUAIS OPÇÕES QUE EXISTEM

3119-9566, para maiores informações. Serviço de

PARA EU DEIXAR O ALUGUEL, E TER UM

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

05/04/2016

IMÓVEL PROPRIO? OBS: TENTEI FINANCIAR
ALGUM IMÓVEL PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL,MAS MEU SALÁRIO JUNTO COM O
MEU FGTS ERAM MUITO BAIXOS PARA
OBTER QUALQUER FINANCIAMENTO. QUAL
ALTERNATIVA EU TENHO? GRATO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/04/2016 luiz fernando de souza paua

boa noite !! gostaria de saber como me escrevo

Programa Minha

no programa habitacional, tenho duvidas ?

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

06/04/2016

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 do que eu preciso
06/04/2016 luiz fernando de souza paua para me escrever no programa minha casa minha
vida ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/04/2016

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
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 participar do programa
minha casa minha vida, bom no momento sou
06/04/2016

douglas modesto

solteiro e desempregado, e queria saber se eu
posso entrar nesse programa e como devo me
cadastrar, qual local e documentos.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
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

06/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Companhia de Habitação Popular de Campinas
Av Faria Lima n.o 10 - Parque Itália - PABX (019)
3119-9500 - FAX (019) 3119-9600 CEP - 13036900 - Campinas - SP DESTINATÁRIO: MARIANA
MEDEIROS Nº. CONTRATO: 1300027 Prezado
Senhor A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,

Não tenho o numero do contrato. gostaria de
06/04/2016

mariana medeiros

saber como faço para regularizar a escritura do
imóvel acima mencionado no endereço.

Minuta de Escritura

e XEROX dos seguintes documentos: • Contrato
do Imóvel • Certidão ATUALIZADA de Casamento

11/04/2016

ou Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) • Carteira
de Identidade do casal • CPF – Cadastro de
pessoa física do casal • Imposto ATUAL - xerox
da folha onde consta - nome, rua, número, quadra
e lote • Certidão Negativa de Débito do Imposto
Predial ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura
Municipal ou no Site www.campinas.sp.gov.br) •
Se for apartamento, providenciar também a

Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍ

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não, pode participar estando ou não com renda.
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 se os programas de
06/04/2016

Anônimo

moradias são apenas para pessoas

Outros

empregadas???

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

06/04/2016

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
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 Eliane de souza sena, moro de aluguel a
muitos anos com meu marido, aonde eu e meu
06/04/2016

eliane de souza sena

marido encontramos desempregados,
necessitamos de uma casa, pois meu marido se
encontra com problemas de saúde.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
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

06/04/2016

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:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
06/04/2016

Anônimo

como fazer para adquirir a escritura

Minuta de Escritura

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

07/04/2016

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
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
06/04/2016

Idala. Regina. Jaques da

Gostaria. De saber informações. Sobre

Cunha

recadastramento para CIM moradia.

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

07/04/2016

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

07/04/2016

aparecida cristina ferraz
carvalho

Outros

Favor enviar sua solicitação. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

07/04/2016

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:
07/04/2016

MILTON BOTELHO DE

GOSTARIA DE FAZER A INCRIÇÃO PARA UM

Programa Minha

CARVALHO JUNIOR

IMOVEL

Casa Minha Vida

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

07/04/2016

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
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:

07/04/2016

Vanessa

Boa tarde Gostaria de saber quando vai começar

Programa Minha

as inscrições

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

07/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os critérios são: Morar em Campinas a mais de
dois anos e ter renda familiar de até R$ 1.600,00
(hum mil e seiscentos reais) ou menos. Favor

Gostaria de saber quais são os critérios para

comparecer pessoalmente até á COHAB

entrar ao menos no sorteio pois tenho cadastro a

Campinas para retirar a relação de documentos

anos nunca fui se quer ao sorteio e pessoas que
07/04/2016

Aline Angélica Oliveira
Souza

conheço que fizeram depois o cadastro já estão
até na lista deste ano, sem contar que também
preciso da casa a oportunidade para sair do

(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

08/04/2016

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

aluguel e proporcionar algo melhor para meus

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

filhos. E para fazer alterações no cadastro preciso

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

estar agendada.

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 sr godtaria de saber se esta lista q esta
no site é para sorteio, pois o meu nome nao esta
08/04/2016

Ildebrando alves pereira

nela ja faz 19 anos que tenho cadastro e nao fui
contemplado ainda, fiz a renivacao em agosto de

Compareça para verificar o que houve. De
Programa Minha

segunda à sexta-feira, das *:00 as 16:00 horas,

Casa Minha Vida

no setor de cadastro. Serviço de Informações ao

08/04/2016

Cidadão COHAB Campinas

2015 sera q eu nai tenho direito

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 se já teve o sorteio dos
08/04/2016

Anônimo

apartamentos vilas de Taubaté .obrigado pela
atenção e aguardo retorno

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

08/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
08/04/2016

Anônimo

Olá , gostaria de saber quando sai o sorteio da
cohab esse ano ?

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

08/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Favor ligar para o fone: 3119-9580 para se

08/04/2016

Anônimo

imprimir segunda via da conta

Outros

orientar a solicitar pelo site. Serviço de

08/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
08/04/2016

Anônimo

Quando vai ter sorteio?

Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

08/04/2016

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:
08/04/2016

Brenda de Carvalho

Boa noite Eu gostaria de atualizar meu cadastro e

Programa Minha

saber quando vai ter sorteio

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

11/04/2016

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 noite gostaria de fazer cadastro mora com
08/04/2016 Joao Paulo de sales freitas

minha mulher e e três crianças pago aluguel e a
renda e de 1200

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/04/2016

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

08/04/2016 Joao Paulo de sales freitas

Ola pago 650 aluguel tenho esposa e três filhos

Programa Minha

renda 1200

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

11/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados Srs Boa noite, Este pedido de Minuta
de Escritura tem como objetivo, regularizar a
situação do imóvel referente ao Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda de nº
70 481 feito entre, Otto Tetzlaff e a COHAB

09/04/2016

Edison Batista de Paula

As informações requeridas foram prestadas ao

Campinas localizado no Conjunto Habitacional

Senhor através de atendimento pessoal, na data

Padre Anchieta à Rua São Bartolomeu nº 292. O

de 11/04/2016, pelo funcionário Vicente Giraldelli,

imóvel em questão, foi comprado por mim em

Minuta de Escritura bem como nesta data foi agendado o atendimento

23/Jun/2006 por Contrato Particular de Cessão de

para o dia 26/04/2016, para que seja prestado

Direitos Com Sub-Rogação de Ônus Hipotecário

maiores esclarecimentos referente ao contrato

e Outras Avencas. Gostaria ainda de informar

mencionado.

12/04/2016

que, desde a compra do referido imóvel, tenho
feito os pagamentos de todos os débitos
referentes a taxas de, Água, Luz e também do
IPTU em todo o período.
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:
10/04/2016

marcelo vieira

oi bom dia eu sou deficente auditivo precisa um

Programa Minha

tem vaga casa cohab;; deus obrigado muito

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

11/04/2016

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:
Queria saber como eu faço pra me cadastrar no
11/04/2016

Leonardo de Jesus Vieira

programa minha casa, minha vida, desde já
agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/04/2016

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

11/04/2016

Danieli Souza Paz

Bom dia, Tem alguma maneira de realizar o
cadastro on-line? Att, Danieli Souza.

Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

11/04/2016

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

11/04/2016

11/04/2016

Anônimo

Anônimo

Bom dia gostaria de saber se é possível transferir
um imóvel de vcs quando a pessoa já faleceu.

BOm dia... Gostaria de saber quando há previsão
para sorteio?

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor nos enviar o nome do adquirente, numero
Outros

do contrato e endereço. Serviço de Informações

11/04/2016

ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

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

11/04/2016

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:
11/04/2016

Anônimo

Gostaria de saber qual documentação é
necessária para obter o termo de quitação?

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Termo de Quitação

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/04/2016

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

11/04/2016

Anônimo

Olá bom dia vc poderia me fala se realmente

Tem alguns imóveis que estão sendo construidos

existe sorteio da cohab para pessoas que a renda

pela Cohab Campinas em parceria com a Caixa

passa de 1600 e se tem algum sorteio ou

Programa Minha

Econômica Federal. Para maiores detalhes

contração prevista pq nunca ouvi fala desse tipo

Casa Minha Vida

compareça pessoalmente ou ligue para o fone:

de sorteio da cohab para pessoas com renda

3119-9566. Serviço de Informações ao Cidadão

superior a 1600 desde já agradeço pela atenção

COHAB Campinas

11/04/2016

Bom dia Gostaria de saber como posso denunciar
uma venda ilegal de uma da unidades do
11/04/2016

Anônimo

conjunto habitaconal campos da margaridas no
jardim cosmo em campinas Aguardo seu retorno

Favor ligar para a Caixa Econômica Federal no
Outros

fone: 3343-4000 setor de Habitação. Serviço de

11/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

o mais breve possivel ai t mandarei os dados das
pessoas envolvidas
Olá. Bom dia. Gostaria de saber como faço pra
emitir a segunda via do boleto? Tentei entrar pelo
11/04/2016

Anônimo

site do banco como mostra na fatura, mas não
aparece débitos. Mas tem uma parcela em atraso.
Grata.

Outros

Favor ligar para o fone: 3119-9580. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

11/04/2016

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:
11/04/2016 neuza maria candido ferreira

ja tem cadastro na cohab.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/04/2016

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

Boa tarde Gostaria de tirar uma duvida eu tenho
cadastro da minha casa minha vida já faz 4 anos
11/04/2016

guilherme neves paiva

e ate agora nao fui contemplado com a moradia
.... quando sera que vai sortear mais casas... Att:

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

Guilherme Paiva

11/04/2016

Anônimo

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER QUANDO
HAVERA SORTEIO DA COHAB

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

11/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

11/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

Boa tarde! Por gentileza, solicito informação
acerca do nº de matrícula referente ao lote de
terreno nº 07, quadra F, situado na Rua Atilio
Miato (antiga Rua 02), onde foi edificado o imóvel
nº 91,no Conjunto Habitacional Vila Santana II, no
11/04/2016

Mirela Ricci Machado
Bruzeguez

A matricula é individualizada quando do registro

Distrito de Sousas, em Campinas-SP. A matrícula
mãe é identificada pelo nº 7.896 do 2º RI de
Campinas, datada de 25.04.77 Trata-se de imóvel
adquirido por minha cliente, sendo necessária a
informação do nº da matrícula para regularização
da propriedade. Atenciosamente. Mirela Ricci
Machado Bruzeguez Adbogada - OAB-SP nº
335.147

Outros

da Escritura de Compra e Venda. Portanto para
ter a matricula do imóvel, deverá antes lavrar a
escritura do contrato 630066 e levar para registro.

11/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar em contato com a Cohab
11/04/2016

danielle e c santos

quero o boleto de aparecida cristina ferraz
carvalho 2 parcelas ue não veio no email

Outros

Bandeirantes. este imóvel em Piracicaba não é da
Cohab Campinas. Serviço de Informações ao

11/04/2016

Cidadão COHAB Campinas
boa tarde preciso que voceis podeci me invia uma
copia do cotrao de minha casa por que eu so
peguei uma declaração pra mim poder transferi

11/04/2016

renaldo de jesus trindade

agua e luz por meu nome e se não fo pedi muito

Favor procurar a Secretaria Municipal de

se voceis poderia checar se esse loteamento já

Habitação, Rua São Carlos, 677 (ao lado da

foi quitado porque eu to precisado negucia minha

Cópia de contrato

Cohab Campinas) ou ligar para o fone: 3119-

casa eu preciso dar uma certeza pro comprador

9613. Serviço de Informações ao Cidadão

porque cuando eu comprei foi passado pra mim

COHAB Campinas

11/04/2016

que a escritura da casa tava em processo eu
queria sabe de voceis sobre esse assunto. meus
agradecimento pra todos voceis.
Olá gostaria de saber se realmente foi
desocupados alguns imóveis por falta de
11/04/2016

Thauany Pereira Rosa

pagamento os moradores e se irá fazer um novo
sorteio ou dará prioridade aos que forem
diretamente a sede da Cohab. Obrigada aguardo
retorno.

Estes imóveis são de responsabilidade da Caixa
Outros

Econômica Federal. Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

11/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu moro no endereço citado a cima, e gostaria de
saber se e preciso uma autorizaçao da cohab
para a construçao, a area não é regularizada. e
uma vizinha havia me falado q era nescessario eu
entra encontado para q alguem viesse aqui para
verificar se é uma area de risco ou não,e o antigo

11/04/2016

Maria Gelciane Pereira

morador esta com um cadastro ai na coah como

Favor procurar a Secretaria Municipal de

se ele ainda fosse morador deste endereço, o que

Habitação, situada à Rua São Carlos, 677 (ao

eu faço para retirar o nome dele, ele tem um

Outros

lado do prédio da Cohab Campinas) ou ligar para

papel q segundo ele a cohab forneceu quando

o fone: 3119-9613. Serviço de Informações ao

mandou uma assistente social a alguns anos

Cidadão COHAB Campinas

12/04/2016

onde consta dados os dados dele da esposa da
filha q informa que eles vivem na invazão a mais
de 10 anos. oque eu devo fazer para ter esse
cadastro aguardo uma resposta se possivel.
muito obrigada Maria Gelciane Pereira 19
993838973
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:
11/04/2016

Anônimo

Quais documentos sao necessarios para faze

Programa Minha

uma inscricao na coab

Casa Minha Vida

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

12/04/2016

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

Eu gostaria de sabe se no bairro eldorado dos
12/04/2016

Anônimo

carajás já esta pagando IPTU e como eu tenho
uma casa no bairro e gostaria de sabe oq eu dvo
faze

Procure a Prefeitura Municipal de Campinas.
Outros

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

12/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
12/04/2016

ROSANGELA RIBEIRO
RAMOS

Bom dia eu tenho cadastro na cohab ja algum
tempo gostaria de saber se se ha algum imovel
para que possa me encaminhar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/04/2016

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),

como devo proceder para fazer a inscrição nos

ou entrar no site da COHAB Campinas:

programas de habitação para minha mãe, ela tem
12/04/2016

Anônimo

73 anos.Tem algum dia certo para comparecer

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

com os documentos? E se preciso ligar

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

agendando antes... obrigada!

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

13/04/2016

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
12/04/2016

Anônimo

O

Regularização

Favor enviar sua solicitação. Serviço de

Fundiária

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

13/04/2016

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 gostaria de saber quais documentos sao
13/04/2016

fabiana de castro

necessario para fazer o cadastro e sobre o

Programa Minha

comprovante de endereço de 2 anos eu nao

Casa Minha Vida

tenho oque eu poderia fazer ?

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

13/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tenho cadastro no programa Habitacional onde já
realizei o recadastro , porém me passaram uma
informação sobre Cooperativa Habitacional e
13/04/2016

Cristiane Rosa

gostaria de obter informação se eu posso fazer

A Cohab Campinas não mantém convênio com
Outros

inscrição nessa cooperativa mesmo já tendo

nenhuma Cooperativa Habitacional. Serviço de

13/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

cadastro com vocês? como faço para realizar
essa cadastro e que documentos devo levar?
Ainda não temos data prevista para o próximo

Gostaria de saber se saiu o sorteios dos
13/04/2016

Marli amador barbosa

apartamentos desse ano Não consigo visualizar a

Programa Minha

listagem de nomes sorteados e gostaria de saber

Casa Minha Vida

se se fui contemplada Obrigada! Marli

Anônimo

contrato do imóvel sorteado pela cohab? Como

Cópia de contrato

procede para retirada do contrato?

13/04/2016

Anônimo

Boa tarde..já tem alguma construção da coahb
em andamento? E quando terá sorteio? Obg

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

13/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Os imóveis sorteados pelo Programa Minha casa

depois de quanto tempo , eu posso pegar o
13/04/2016

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

Minha Vida os contratos ficam na Caixa
Econômica Federal. Serviço de Informações ao

13/04/2016

Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

13/04/2016

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:

Boa tarde. Como faço para fazer o cadastro para
13/04/2016

Rafael de sousa nascibem

o programa Minha casa,Minha vida? Quais as

Programa Minha

exigencias da Cohab,e quais documentos

Casa Minha Vida

necessarios? Obrigado

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

13/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minha madrinha vendeu seu apartamento há
alguns anos atrás e precisava da cópa da
Apenas a atual proprietária pode vir solicitar.

transferência deste apartamento.A residência já
13/04/2016

Renata Camargo

tem escritura no nome da nova

Cópia de contrato

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

13/04/2016

Campinas

proprietária.Gostaria de saber como faço pra
retirar esta cópia? E quem pode retirar? só a nova
proprietária ou a antiga também pode?

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 quando sairá
13/04/2016

Letícia Lourenço

inscrição para casa de cohab ou cdhu. Moro de

Programa Minha

aluguel com minha mãe, irmã e sobrinha. Onde

Casa Minha Vida

posso ir oara saber melhor?? Obrigada.

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

14/04/2016

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

13/04/2016

Anônimo

Boa noite Tudo as pessoas que estão Nessa lista

Programa Minha

nova vao ser chamadas Quando. ?

Casa Minha Vida

Todas os nomes desta lista irão participar do
sorteio. Ainda não temos data prevista. Serviço

14/04/2016

de Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor entrar em contato com o Fundap - Rua São

14/04/2016

Anônimo

Informações sobre aquisição de materiais para
construção

Carlos, 677 - Vila Industrial (ao lado da Cohab
Outros

Campinas) ou ligue para o fone: 3119-9615.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

Bom dia Gostaria de saber se a Cohab tem
14/04/2016

Claudio Luiz Moraes

regulamento ou regras que os síndicos dos
prédios doS DICs, tem que seguir ou cada
condomínio faz seu regulamento ou regras.

Outros

14/04/2016

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:
14/04/2016

Anônimo

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Gostaria de saber como fazer cadastro da minha

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

casa minha vida

14/04/2016

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
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:

14/04/2016

Anônimo

bom dia sou solteiro tembem consigo fazer o
cadastro para moradia

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

14/04/2016

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
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:

14/04/2016

Alisson Henrique da Silva
Santos

Perto de casa tem uns apartamentos que
nununca morou ninguém , eu consigo assumir as
dívidas ?

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

14/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!!!! Gostaria de saber a respeito de um
Se ainda não atualizou seu cadastro até a

cadastro que eu tinha com a cohab pois antes
14/04/2016

kate de morais barros

conseguia encontrar o meu cadastro através do

herculano

cpf agora não consigo mais .Será necessário

Outros

presente data, compareça para atualizar retirar o
cartão referente ao seu cadastro. Serviço de

14/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

fazer então outro cadastro,correto? Aguardo
retorno. Grata Kate Morais
Gostaria de saber se neste ano ainda terá sorteio
para casas ou apartamentos da cohab? Estão
falando por aí que terá em maio ou junho de
2016. E a respeito dos sorteio,gostaria de
salientar que não acho correto a cohab misturar
todos inscritos tanto antigos quanto atuais,pois
acaba que uma pessoa que tem 6 meses de

Ainda não temos data prevista para o próximo

cadastro é sorteado na frente de quem tem 7
anos!Acho que teria que ter uma separação para
15/04/2016

Juliana cristina Teixeira

ser mais justo! Deveria contemplar pessoas com
cadastro mais antigos ao invés de fazer
sorteios,acho que com essa atitude todos sairiam
no lucro. em relação a minha inscrição,sou
cadastrada desde 2009 e pago aluguel e estou
necessitada de uma moradia,pois não estou
conseguindo suprir minhas necessidades básicas
pagando um aluguel absurdo que é aqui nesse
Brasil! Conto com o retorno de vocês. grata
Juliana Cristina Teixeira

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

15/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia, Tenho terreno no Jardim Itaguaçu e
estou construindo uma casa, pessoas da minha
favor entrar em contato com a Secretaria

família residem no local a muitos anos, conheço
amigos que moram la faz uns 30 anos. Essa área
15/04/2016

Anônimo

também esta com plano de regularização ?
Ouvimos noticias e boatos que a Cohab vai entrar

Regularização
Fundiária

com documentação para regularização, mas isso

Municipal de habitação, Rua São Carlos, 677 Vila
Industrial (ao lado da Cohab Campinas) ou pleo

15/04/2016

fone: 3119-9613. Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

nunca aconteceu. Existe previsão ? Gostaria de
um retorno. Muito Obrigado.
BOM DIA! Sou filha do titular do contrato SR.
Alcídio Romualdo da Silva/Contrato nº 860097.
Sendo que,minha mãe veia a falecer em
19/12/2012 e meu pai em 11/05/2015, o
inventários foram feitos regularmente.Entretanto,
muito embora, a COHAB tenha feito a entrega da
minuta de escritura ao meu pai, este não

15/04/2016 CLEUZA MARIA DA SILVA

providenciou a efetivação da escritura de compra

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

e venda "em vida". Desta forma, necessitamos de

em referência, solicitamos o comparecimento

outra minuta de escritura, agora em meu nome e

nesta Companhia, no dia 05/05/2016, horário das

de meu irmão. Na data de 21 de março de 2016

08h às 15h, Departamento

entrei em contato por telefone com esta empresa,

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e

através de minha procuradora Maria Izabel

Minuta de Escritura

Fundos, falar com Ana Cristina ou Vicente, ou

Pereira para requerer informações sobre como

ainda, através dos telefones: (19) 3119-9596 ou

devo proceder, sendo que, fomos atendidas pela

3119-9599. Endereço da Cohab/CP - Avenida

Sr.ª Cristina, a qual, informou que iria

Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália -

providenciar o desarquivamento do contrato para

Campinas / SP.

26/04/2016

realizar os procedimentos necessários. Tendo em
vista que, temos um comprador para o imóvel,
bem como, que necessitamos vendê-lo com
urgência, volto a fazer contato através deste
canal, para requerer informações sobre o
andamento da solicitação feita anteriormente à

funcionária Cristina e ainda para ter uma documentação comprovada da respectiva solicitação. Aguardo contato. Obriga

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 participar do
15/04/2016

Kelly Rosemary Reginaldo

Programa minha casa minha vida. Sou solteira
tenho 36 anos, moro só e pago aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/04/2016

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
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 quais os documentos
15/04/2016

Anônimo

para se inscrever no programa minha casa minha
vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/04/2016

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

16/04/2016

Anônimo

oi

Programa Minha

Envie sua solicitação. Serviço de Informações ao

Casa Minha Vida

Cidadão COHAB Campinas

18/04/2016

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),

16/04/2016

Maria Cristina Rodrigues
Prataviera

Quero atualizar meu endereço moro agora na

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Rua Guainumbis nº 381 Bairro Vila Costa e Silva

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cep: 13081-530, estou aguardando chamada para

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

sorteio de uma casa, por favor atualize meu

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

endereço

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

18/04/2016

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Bom dia ! Meu nome é Ricardo...Estou inscrito no
programa Minha Casa Minha Vida, e gostaria de
saber se terá outro sorteio e quando, pois estou
17/04/2016 Jose Ricardo Lopes Falcão aguardando a mais de tres anos e até o presente
momento não fui informado se fui sorteado. Moro

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

com minha irmã de favor e gostaria de ter meu

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

18/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

cantinho pra mim, meus pais... grato
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
17/04/2016

Anônimo

quero saber como faço a inscrição para participa
dos sorteio de casas

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
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

18/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
18/04/2016

Anônimo

data do novo sorteio

Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

18/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

Boa Tarde, Gostaria de saber qual é a renda
minima para se cadastrar no programa minha
18/04/2016

Josiane Campos Souza

casa minha vida. Gostaria também de saber qual
é a periodicidade dos sorteios. Muito obrigada.

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Programa Minha

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br A

Casa Minha Vida

renda máxima é de R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Serviço de Informações ao

Atenciosamente Josiane Campos

18/04/2016

Anônimo

boa tarde! qual o e-mail para enviar os
documentos de minuta?

18/04/2016

Cidadão COHAB Campinas
A documentação é entregue pessoalmente.
Minuta de Escritura

Havendo dúvidas ligue para 3119-9558 / 31199559 Departamento de Contratos. Serviço de

18/04/2016

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:
19/04/2016

Alana da Silva Martins

Boa tarde, Como faço para me inscrever no
programa da cohab?

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
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

19/04/2016

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:
19/04/2016

Anônimo

Como faço pra me inscrever? quanto tem que

Programa Minha

pagar?

Casa Minha Vida

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

19/04/2016

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
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:

19/04/2016

JAQUELINE ANGELICA
FERREIRA DE SOUSA

QUERO UM FAZER UM CADASTRO .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

19/04/2016

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
Este imóvel já tem Minuta de Escritura. Favor

19/04/2016

Dalvina da Silva Leão

Termo de Quitação para registrar imóvel

Termo de Quitação

2014, atualizei uma vez, porem não consegui
Fernanda de Assis Muniz

retirar o cartão na data prevista. Sera que

19/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Compareça de segunda á sexta-feira, das 8:00 as

Bom dia, Fiz meu cadastro para moradia em
19/04/2016

comparecer para solicitar. Serviço de

16:00 horas para atualizar e retirar seu cartão.
Outros

Veja a lista de documentos no site da Cohab

cancelaram meu cadastro? Consigo uma outra

Campinas. Serviço de Informações ao Cidadão

data para retira-lo?

COHAB Campinas

19/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Companhia de Habitação Popular de Campinas
DESTINATÁRIO: BENEDITO PEREIRA GARCIA
Nº. CONTRATO: 890096 - 5 ENDEREÇO: R
ANTONIO LOPES , nº 0200 – VL J R ALVES CIDADE: TIETE - SP CEP: 18530000 Prezado
Senhor A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar, a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,

Boa tarde! Sou o Fábio, filho da Benedito.
19/04/2016 FABIO HENRIQUE GARCIA Estamos precisando da Minuta do nosso imóvel,

Minuta de Escritura

como proceder?

e a CÓPIA dos seguintes documentos: • Contrato
do Imóvel • Certidão ATUALIZADA de Casamento

27/04/2016

ou Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) • Carteira
de Identidade do casal • CPF – Cadastro de
pessoa física do casal • Imposto Predial ATUAL CÓPIA da folha onde consta - nome, rua, número,
quadra e lote • Certidão Negativa de débitos do
imposto predial na Prefeitura - ORIGINAL • Se
apartamento, declaração negativa de débitos do
condomínio – ORIGINAL (assinada pelo síndico

com firma reconhecida) Taxa de serviço no va
boa noite eu queria esclarecer uma duvida no
casa a pessoa e separada de casa mas não
19/04/2016

ana cristina tomazio mine

separou no papel ele mora em outra casa ela
pode fazer o cadastro so com os documentos
dela e da filha pode ser obg

Não pode, apenas depois da separação oficial.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Se quiser fazer a inscrição terá que trazer a
documentação do casal ou aguardar a separação
oficial. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

20/04/2016

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 noite Gostaria de saber o que é necessário
19/04/2016

Maria Helena tornisiello

para participar do programa Minha Casa Minha
vida bem como da casa de coab Como faço

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/04/2016

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
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:

19/04/2016

Anônimo

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO P/ M
INSCREVER?

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

20/04/2016

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

boa noite! gostaria de saber como faço para
19/04/2016 tiago aparecido dos santos

retirar o cartão da cohab pois perdi o protocolo
que me deram para retirar o cartão, o que devo

Pode comparecer na sede da Cohab Campinas,
Outros

fazer para conseguir pegar o cartão?
20/04/2016

Anônimo

BOLETO

de segunda à sexta-feira, das 8:00 as 16:00 e
retirar seu cartão. Serviço de Informações ao

20/04/2016

Cidadão COHAB Campinas
Favor ligar para o fone: 3119-9580 e solicitar seu
Outros

boleto. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

20/04/2016

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 se está sendo feito inscrição
para casas , e quais os documentos necessário e
20/04/2016

glaucia vieira

se precisa de cópias ou só os originais, pois moro
de favor á mais de 10 anos e gostaria de me

Programa Minha
Casa Minha Vida

inscrever desde já agradeço e aguardo resposta.

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

20/04/2016

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
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 FAÇO
20/04/2016

LAIS DO CARMO DIAS

PARA SE INSCREVER.... QUAIS
DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/04/2016

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

20/04/2016

rosimar vieira da costa

solicitação da inscrição da minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas para moradores da cidade de Campinas.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

20/04/2016

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 quando começa
20/04/2016

Anônimo

fazer as inscrições do minha casa minha vida
para campinas ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/04/2016

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

20/04/2016

ariane dos santos ramos

queria saber como faço pra recuperar meu login ,

Programa Minha

No site da Cohab não precisa de login. Serviço de

eu esqueci o usuario.

Casa Minha Vida

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

por favor gostaria de saber como eu faço pra
20/04/2016

ariane dos santos ramos

acessar meu login , eu esqueci o nome do meu
usuario, tem como vocês me ajudarem .

Programa Minha
Casa Minha Vida

20/04/2016

No site da Cohab não precisa de login. Para
acessar dados use seu CPF. Serviço de

20/04/2016

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor nos enviar o nome do adquirente, numero

20/04/2016

Anônimo

Como consigo a cópia da minuta??

Minuta de Escritura

do contrato e endereço. Serviço de Informações

20/04/2016

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:
20/04/2016

GEISA RODRIGUES
ANDRADE

Quero realizar o cadastro,como faço???

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

20/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olha meu pai morreu faz 17 anos ele deixou uma
casa la jardim vida nova 1 as pessoas disse que
20/04/2016

Anônimo

foi divida em 5 pessoas eu queria saber se essa
casa esta em meu nome mesmo como faço pra

Precisa fazer o inventário desta casa que seu pai
Outros

possuía. Serviço de Informações ao Cidadão

20/04/2016

COHAB Campinas

saber isso meu nome e jaqueline da silva marque
correia

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 boa tarde, gostaria de fazer minha inscrição

ou entrar no site da COHAB Campinas:

neste programa, sou casada tenho um bebe de 1

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

20/04/2016 Danila cristina da silva assis ano meu marido e eu estamos desempregados, e
moramos de aluguel, quero saber como faço para

Programa Minha
Casa Minha Vida

obter a inscrição, obrigada!

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/04/2016

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
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

FIZ UMA INSCRICÇÃO NO "CIM" A MUITO

Campinas para retirar a relação de documentos

...ACREDITO QUE NÃO VALE MAIS . SOU

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

FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA DE

ou entrar no site da COHAB Campinas:

CAMPINAS E GOSTARIA DE SABER SE A
20/04/2016

ERCILIA ALVINA

PREFEITURA VAI FAZER INSCRIÇÃO IGUAL

Programa Minha

FERREIRA

QUANDO INAUGUROU O BAIRRO "VIDA

Casa Minha Vida

NOVA" ? FAVORECEU MUITO OS
FUNCIONÁRIOS E ACREDITO QUE IGUAL
AMIM TEM OUTROS FUNCIONÁRIOS SEM
CASA PRÓPRIA. GRATA ERCÍLIA

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

25/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

20/04/2016

Rodrigo Barbosa César

Bom dia Fiz a inscrição na cohab em 2009 e 8

Campinas para retirar a relação de documentos

anos se passaram e não fui contemplado ;minha

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

pergunta é se existe um prazo estipulado para a

ou entrar no site da COHAB Campinas:

entrega de uma moradia ; qual é a garantia q vou

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

ser contemplado com esse programa ? Gostaria

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

que os responsáveis respondesse com toda

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

seriedade e respeito com um cidadão que quer

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

uma moradia com as possibilidades que eu possa

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

pagar . Obrigado.

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

25/04/2016

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:
21/04/2016

Denis Fenando da silva

Queria cadastra para o plano minha casa minha

Programa Minha

vida cohab

Casa Minha Vida

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

25/04/2016

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
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 Sou Mãe Solteira, e sustento meu filho

ou entrar no site da COHAB Campinas:

sozinha. Moro de favor na casa da minha mãe e
21/04/2016

Valeria Rodrigues

gostaria de ter minha casa, no momento trabalho

Programa Minha

Magalhaes

registrado em uma Farmácia. Por favor entrem

Casa Minha Vida

em contato comigo pois quero saber como eu
posso conseguir a casa.'

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

25/04/2016

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:

quero me inscrever no programa minha casa
21/04/2016

kleber pereira dos santos

minha vida pois moro numa área onde atualmente

Programa Minha

é uma área de invasão no jardim santo ântonio ,

Casa Minha Vida

na região do ouro verde ..

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

25/04/2016

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
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:

Eu estou a procura de moradia pois tenho dois
21/04/2016

marilene Teixeira batista

filhos e não tenho casa própria meu sonho e

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

termina casa pois moro com minha mãe

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/04/2016

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

Bom dia, vi que meu nome esta na lista dos
Ainda não temos data prevista para o próximo

sorteados programa minha casa minha
vida.Gostaria de saber oq sera feito agora,já esta
22/04/2016

Aline Gianni barbieri

garantido uma moradia em um dos
apartamentos? Ou ainda terá mas algum
processo dr seleção? Desde já agradeço
obrigada Desde já agradeço

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

25/04/2016

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:
22/04/2016

Adriana Filipe

Gostaria de saber como faço para me increver

Programa Minha

para Conseguir uma casa?

Casa Minha Vida

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

25/04/2016

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
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 me escrever no
22/04/2016

Anônimo

programa de habitação de casa através da

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

cooperativa, online

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/04/2016

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
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:

22/04/2016

Anônimo

Como posso participar do programa minha casa

Programa Minha

minha 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

25/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

22/04/2016

Anônimo

ola

Outros

RESPOSTA
Favor enviar sua solicitação. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

DATA
RESPOSTA
25/04/2016

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 tudo bem? Queria saber mais informações
22/04/2016

Tábata Cristina

sobre o programa e o que tem que ter para poder
cadastrar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/04/2016

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

22/04/2016

Anônimo

bom noite

Cópia de contrato

Favor enviar sua solicitação. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

25/04/2016

Boa noite . gostaria de obter uma informação
,pois estou com um problema serio ,pois comprei
uma casa e ja quitei agora fui no cartório retirar o
numero de matricula pois o numero do contrato e
22/04/2016

Anônimo

deferente na matricula quando eu fui retirar. . o
documento de registro do imovel o numero de
matricula e diferente. e não consta o endereço da
casa que esta no contrato. pois sai outro nº de
matricula que nao costa no contrato e novo
endereço. gostaria de saber o porque

Favor nos enviar o nome do adquirente, endereço
Minuta de Escritura

do imóvel e número do contrato. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

25/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Bom dia, Gostaria de me informar sobre o horário

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

de funcionamento do estabelecimento e todos os

ou entrar no site da COHAB Campinas:

documentos necessários para inscrição. Posso

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

23/04/2016 Talita Medeiros dos Santos mandar uma outra pessoa (esposo, mãe) com os

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

meus documentos para fazer a inscrição ou será

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

imprescindível a minha presença? Desde já

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

agradeço, Att, Talita Medeiros.

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

25/04/2016

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),

23/04/2016

Ester mendes

Bom dia gostaria de saber como posso solicitar

ou entrar no site da COHAB Campinas:

meu nº de cadastro. Moro a 11 anos neste

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

mesmo endereço. Nome do meu esposo é

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Donisete Mendes no qual foi feito o cadastro.

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Aguardo seu retorno grata.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

25/04/2016

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
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, tenho 19 anos e gostaria de saber: qual a

ou entrar no site da COHAB Campinas:

diferença de adquirir um apartamento ou casa
24/04/2016

Mateus ribeiro

pelo programa Minha Casa Minha Vida por meio

Programa Minha

da COHAB, de adquirir diretamente com o

Casa Minha Vida

programa? E os procedimentos para
adquirimemto?

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

25/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/04/2016

MARINALVA ROCHA
SANTOS

BOA TARDE, EU SOU DEFICIÊNCIA
AUDITIVA.EU PRECISO PROCURAR SE CASA
OU APARTAMENTO DE PEDIR CONSEGUI?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/04/2016

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

24/04/2016

Cristiana pereira samassa
de almeida

Eu quero minha casa minha vida uma moradia

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

que eu possa morar com meu esposo e seguir

ou entrar no site da COHAB Campinas:

minha vida com dignidade e ser feliz.que só
assim eu posso ser feliz e ter minha própria casa
que eu possa pagar com meu esforço com meu

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/04/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

trabalho. É ter meus filhos É eu estou precisa no

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

cmuito

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

Eu moro com meus pais e não tenho
comprovante de endereço em meu nome para me
25/04/2016

Paula de Moraes

cadastrar na Cohab . Gostaria de saber se a nota

Programa Minha

fiscal que eu imprimir no site da nota fiscal

Casa Minha Vida

paulista é aceita como comprovante de endereço

Pode ser qualquer correspondência ou nota fiscal
em seu nome. Serviço de Informações ao

25/04/2016

Cidadão COHAB Campinas

. Grata
Bom dia!!!! Gostaria de saber se no caso da
25/04/2016

Karly Damasio Emidio

pessoa ser sorteada, se ela tiver restrição no
nome, se tem algum problema. No aguardo, Karly

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não pode ter restrição no nome no Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

25/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

25/04/2016

Anônimo

ainda não sou casado preciso levar algum papel

Moro junto com a minha noiva tenho dois filhos
para provar que estou noivo dela ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não precisa, pois oficialmente você é solteiro.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

26/04/2016

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:

25/04/2016

Marta de oliveira de Jesus

gostaria de fazer a inscrição para a o sorteio de

Programa Minha

casas da cohab

Casa Minha Vida

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

26/04/2016

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

Boa tarde, gostaria de fazer a inscrição no

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

cadastro no programa Minha casa minha vida,

ou entrar no site da COHAB Campinas:

moro com os meus 3 filhos na casa de minha
25/04/2016 Elenilsa dos Santos Gomes

irmã, e o meu sonho é ter minha própria casa, no

Programa Minha

momento não estou trabalhando, estou

Casa Minha Vida

desempregada e não tenho condições de pagar
um aluguel. Fico no aguardo de boas notícias.
Elenilsa

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

26/04/2016

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:
25/04/2016

Alex Eduardo

como fazer a inscriçao para minha casa minha

Programa Minha

vida e participar dos sorteio da coahb

Casa Minha Vida

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

26/04/2016

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
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

Boa tarde Prezados(a) Gostaria de saber como

Campinas para retirar a relação de documentos

faço a inscrição do minha casa minha vida, e qual

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

o período que posso fazer, pois moro de aluguel,

ou entrar no site da COHAB Campinas:

com minha mãe Ana Lucia e minha filha Ana
25/04/2016

Ana Mércia da Conceição

Laura. Minha renda mensal é de R$ 1.400 e pago

Programa Minha

Silva

aluguel um valor muito alto, estou passando por

Casa Minha Vida

muitas necessidades financeira. Preciso muito

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

26/04/2016

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

fazer a inscrição para um dia Deus me abençoar.

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

Desde já agradeço pela atenção! Que Deus te

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

abençoe.

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

26/04/2016

Maria Aparecida Cardoso

Solicito a infonação de quando será a próxima
chamada.

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

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

26/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia meu nome é Elaine dos santos Silva cpf
33383843866 e vou morar no novo residencial
santa luzia e gostaria da informaçao se estao

Favor procurar a Secretaria Municipal de

chamando aos poucos pois tive a informaçao por
26/04/2016

Anônimo

uma amiga q la tambem vai morar que ja teve

Programa Minha

vistoria na semana passada e ja vai ter reuniao

Casa Minha Vida

agora dia 28/04 mas nao recebi nenhuma ligaçao

Habitação, Rua São Carlos, 677 (ao lado da
Cohab Campinas) ou ligar para o fone: 3119-9522

26/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

gostaria de mais imformaçao pra nao perder as
reuniao e tambem nao perder a viagem indo a
toa,obrigado

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/04/2016

luciana gigollotti

bostaria de fazer a inscrição ou receber as

Programa Minha

relações de documento espessartínicos

Casa Minha Vida

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

26/04/2016

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
Ainda não temos data prevista para o próximo

26/04/2016

CAMILA CRISTINA
PEREIRA

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER QUANDO
VAI SER REALIZADO O SORTEIO MINHA CASA
MINHA VIDA QUAL SERA A DATA ?

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

26/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE PARTICIPAR DO SORTEIO DO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PELO
DIFICULDADES QUE ESTAMOS TENDO EM
PAGAR ALUGUEL. NA MINHA CASA SOMOS
EM 5, EU ANA CAROLINE, OLINDA
BARBOSA(MÃE), ENZO DE 6 MESES(MEU
FILHO) SAMUEL HENRIQUE E ESTER
FERNANDA DE 8 ANOS(IRMÃOS). MORAMOS
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

EM CAMPINAS A 10 ANOS E DE ALUGUEL 4.
MINHA MÃE TRABALHA MAIS NÃO GANHA

Campinas para retirar a relação de documentos

MUITO, REVEZAMOS O ALUGUEL, A ÁGUA E A

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

LUZ. ELA JÁ TINHA FEITO O CADASTRO DAS

ou entrar no site da COHAB Campinas:

CASAS, MAS NO ANO PASSADO QUE FOI O
26/04/2016 Ana Caroline Alves da Silva

DIA DO RECADASTRAMENTO ELA NÃO FOI
DEVIDO AO CASAMENTO DELA, QUE NÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

DUROU MUITO APENAS 3 MESES. NO

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

TERRENO SÃO 3 CASAS E COMO NA MINHA

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

CASA SOMOS EM MAIS PESSOAS PAGAMOS

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

O VALOR MAIOR. NÃO TEMOS AJUDA DE

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

NINGUÉM, SOMOS SÓ EU E MINHA MÃE PARA
TUDO. COMO O ALUGUEL E ÁGUA É CARA
TEMOS QUE PEDIR CESTAS BÁSICAS E
MESMO ASSIM, ÁS VEZES NÃO TEMOS OS
MANTIMENTOS. MINHA CASA SÃO 2
CÔMODOS FORA O BANHEIRO E O QUINTAL
BEM PEQUENO E FICA ÁGUA PARADA
DEVIDO A CHUVA E A ÁGUA NÃO TER PRA

26/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Gostaria de solicitar um cadastro pois moro de

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

aluguel com meu filho de 6 meses E nao trabalho

ou entrar no site da COHAB Campinas:

ñ tenho nenhuma renda nao estou conseguindo
26/04/2016

Nicole sanchez da Silva

pagar o aluguel e manter meu filho necessito
muito de uma casinha uma oportunidade para dar

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/04/2016

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

algo para meu bebe ñ sou casada peço por favor

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

obrigada desde ja .

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

ola gostaria de saber pra quem saiu na lista
27/04/2016

Esta lista contem os nomes de todos que vão

andiara franciele justiniano

atualizada de 2016 tera mais um sorteio entre

Programa Minha

participar do próximo sorteio. Ainda não temos

de oliveira

esses candidatos e quando sera o sorteio ou

Casa Minha Vida

data definida. Serviço de Informações ao Cidadão

27/04/2016

COHAB Campinas

quais serao os proximos passos?

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
27/04/2016

Lorraina Lemos Viana

Gostaria de saber se já abriram as inscrições.

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

27/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça para fazer o cadastro e se informar
sobre estes imóveis no Departamento Comercial,
ou ligue para: 3119-9566 / 3119-9561. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Bom dia Quais os prerequisitos para eu poder
27/04/2016

Anônimo

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

financiar um apartamento recuperado por

Programa Minha

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inadimplencia do programa Minha Casa Minha

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

vida?

27/04/2016

(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
A sede da Cohab Campinas, fica localizada à Av.
Prefeito faria Lima, 10 (esquina Rua São

27/04/2016

Anônimo

Escritorio fica perto hospital mario gatto

Outros

Carlos)entre o hospital Mario Gatti e o Hotel Vila
Rica. Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

27/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Sim, já esta liberado. Deverá providenciar a

DATA
RESPOSTA

documentação abaixo e comparecer na
Cohab/Campinas para solicitar a minuta. ****
DESTINATÁRIO: JOEL DIONISIO CARVALHO
Nº. CONTRATO: 1110003 Prezado Senhor A
partir desta data V.S, assim que desejar poderá
solicitar a MINUTA de Escritura de Compra e
Venda na sede da COHAB/CP, localizada a Av.
Faria Lima Nº 10 – Parque Itália, no horário das
8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto,
deverá trazer esta convocação, e XEROX dos
27/04/2016

Joel Dionísio de Carvalho

Boa Tarde. Gostaria de saber se já esta
disponível a minuta do imóvel acima citado.

seguintes documentos: • Contrato do Imóvel •
Minuta de Escritura

Certidão ATUALIZADA de Casamento ou

29/04/2016

Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) • Carteira
de Identidade do casal • CPF – Cadastro de
pessoa física do casal • Imposto ATUAL - xerox
da folha onde consta - nome, rua, número, quadra
e lote • Certidão Negativa de Débito do Imposto
Predial ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura
Municipal ou no Site www.campinas.sp.gov.br) •
Se for apartamento, providenciar também a
Declaração Negativa de Débito do CONDOMÍNIO

ORIGINAL (assinada e reconhecida firma pelo

Gostaria de saber se há uma previsão para
sorteio neste ano de 2016.E de que forma estão

Ainda não temos data prevista para o próximo

sendo utilizado os critério para sorteio pois
28/04/2016

Anônimo

conheço pessoas que não moram na área de

Programa Minha

risco,não tem deficiente e idoso na família e já

Casa Minha Vida

adquiriam seu apartamento.sendo que a inscrição
foi realizada depois de mim.desde de já
agradeço.

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

28/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, venho por meio desta solicitação pedir

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

que mim cadastrem nesse programa maravilhoso,

ou entrar no site da COHAB Campinas:

pois faz mais de 10 anos que moro em campinas
28/04/2016 Genivaldo da silva são pedro

e ainda pago aluguel,meu salario atual não

Programa Minha

compete que compre um terreno ou imovél, por

Casa Minha Vida

isso quero mim cadastrar nesse programa que

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

28/04/2016

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

ajuda muita gente desde já meu muito obrigado e

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

gratidão a todos.

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

Olá, venho por meio dessa pedir informações ou
alguma solução para o meu caso.Estou
desesperado onde não mais vejo
caminhos,solução ou alguma possibilidade de
moradia.Preciso de uma solução para mim, tenho

Estamos aguardando chegar no nosso

filhos sou casado e sou a única pessoa que
28/04/2016

Renato Fernando regis

trabalha. O loteamento quenestanpara sair estou
ansioso esperando alguma resposta. Uma vez
que foi anunciado que ficaria pronto nem
novembro do ano passado, já estamos
praticamente mente em Maio e nada. Por favor
me ajudem, preciso de uma solução eu não tenho
onde recorrer. Obrigado

Outros

departamento para que possamos tomar
conhecimento de como serão os procedimentos.
Aconselho acompanhar pelo site.

02/05/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Estou enviando esse e-mail, para manifestar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

público, somente acontecerá na data da

arquiteto júnior no concurso público da COHAB,

homologação do certame, prevista para a

fui habilitada, mas provavelmente eu não passarei

segunda quinzena do mês de maio/2016. Em

pela minha pontuação. Assim, venho pedir

conformidade com o Edital, a convocação dos

encarecidamente se caso houver desistência da
Nina de Moura Peloso

vaga, uma atenção especial a minha inscrição.

Outros

Esse emprego, não apena irá mudar a minha

houver desistência, será chamado o próximo

capaz, adaptável e se passar farei o meu melhor.

candidato imediatamente aprovado.

Muito obrigada.

Favor entrar em contato com a Cohab

Boa tarde preciso dos rendimentos para imposto
Outros

email por favor ?

Fernanda dos Santos

a lista de sorteados para o empreendimento no

Ferreira

Santa Lucia que ocorreu em Fevereiro. Desde já

Bandeirantes. Este imóvel não é de
responsabilidade da Cohab Campinas. Serviço de

28/04/2016

Informações ao Cidadão Cohab Campinas

Boa tarde, Gostaria de saber como tenho acesso
28/04/2016

02/05/2016

classificação dos candidatos aprovados. Quando

revisar todo conteúdo proposto. Sou responsável,

de e renda , será que poderiam enviar no meu

necessidade da empresa, observando o prazo
chamada, obedecerá rigorosamente a

estudei, esforcei mais o tempo foi curto para

evani ap. souza

candidatos aprovados ocorre de acordo com a
limite da vigência do concurso e a ordem de

vida, mas também a vida da minha família,

28/04/2016

DATA
RESPOSTA

A classificação final dos aprovados no concurso

ainda mais o meu interesse pela vaga de

28/04/2016

RESPOSTA

Sim. Esta lista está neste site em
Outros

Grata Fernanda Ferreira

INFORMAÇÕES SOBRE SORTEIO na data de
fevereiro de 2015. Serviço de Informações ao

29/04/2016

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 como faço para
participar do programa minha casa minha vida?
28/04/2016

Eliane Paiva Mendonça

Moro em campinas a 5 anos e gostaria de possuir
minha casa própria. Por favor me deem um
retorno

ou entrar no site da COHAB Campinas:
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

29/04/2016

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:
28/04/2016

Anônimo

como fazer cadastro para casas

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/04/2016

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
Ainda não temos data prevista para o próximo

Gostaria de saber quando vai ter um novou
29/04/2016

Janaine dos Santos

sorteio . E queria tbm o número da Eliteratura

Programa Minha

Gonçalves

Adão da se habilita o número da se habilita que

Casa Minha Vida

possa estar falando com ela

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

29/04/2016

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:

29/04/2016

Anônimo

Bom dia! Como Faso para renovar minha
recriação?

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
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

29/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
REFERENTE A NOVOS SORTEIOS DE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

MORADIA EM CONSTRUÇÃO PERGUNTO:
ESTÃO CONSTRUINDO, OU TERMINADO
ALGUMA MORADIA PARA OS CADASTRADOS

Ainda não temos data prevista para o próximo

LISTA DE 2016 PORQUE OS VILA TAUBATE
29/04/2016

Anônimo

SÃO PARA OS MORADORES DA AREA DE
RISCO E JA ESTÃO COM SEUS

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

29/04/2016

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

APARTAMENTOS ESPERANDO A

Campinas

AUTORIZAÇÃO PARA MUDAR E A
PRESIDENTE DILMA ACOMPANHAR E NOIS
TEM PREVISÃO DE ADQUIRIMOS A NOSSA
MORADIA

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 me escrever no programa de
29/04/2016

diego raul basto

habitação, e queria saber se esta tendo
inscrições? quais documentos necessário?

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

29/04/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom tarde Solicito a V.Sª os bons prestimos de
fornecer cópia do contrato nº 114.01.13 do imovel
apartamento situado a Rua Padre Cicero (cicero
romao batista) nº 106 bloco B apto 11 Bairro Dic
V Campinas/SP (antiga Rua 09), que foi vendido
em 11/09/2003 ao Sr Edivaldo Janasco CPF
180.784.368-82 com transferencia efetuada junto
a Cohab Campinas, tendo em vista ter sido em
15/05/16 feito bloqueio judicial de minha conta
29/04/2016

ADRIANA PEREIRA DOS

corrente devido ao processo nº 051793006.2012

SANTOS

por não pagamento de IPTU do imovel acima

A sua solicitação ja foi respondida por telefonema
Cópia de contrato

citado no ano de 2009, enviei contrato de compra

pelo funcionário Fernando em 29/04/2016.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

29/04/2016

Campinas

e venda firmado entre as partes mas não foi
aceito pelo departamento juridico que solicitou
cópia do contrato de compra e venda e a sessão
desta, contrato de financiamento e termo de
ocupação lavrado pela COHAB campinas,
informo ainda que não possuo contato telefonico
do sr Edivaldo Janasco para melhores
esclarecimentos.
30/04/2016

30/04/2016

Anônimo

IRANY RITA DOS SANTOS
OLIVEIRA

como posso quitar minha casa, é possível
imprimir o boleto aqui pelo site

Favor nos enviar o número do contrato e nome do
Termo de Quitação

ESSE SITE, POR FAVOR.

02/05/2016

Informações ao Cidadão Cohab Campinas

ME ENSINEM COMO FAÇO PARA PEGAR A 2ª
VIA BOLETO DE PAGTO DE PRESTAÇÃO POR

adquirente para podermos informar. Serviço de
Favor ligar para o fone: 3119-9580 e se informar.

Outros

Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas

02/05/2016

