cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

À Senhora Regina Conceição Fernandes,

Meu nome é Regina minha mãe possui um

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 01/12/2017,
estaremos atualizando os valores da depuração

imóvel da Cohab ele já se encontra quitado
Mas ainda não temos a minuta de escritura
pois há um saldo devedor residual de R$

de seu contrato e em seguida entraremos em
contato por telefone visando esclarecimentos a
respeito da Minuta de Escritura.

Boa Tarde

01/12/2017

Regina Conceição
Fernandes

13.761.61.Descobrimos que minha mãe está
com câncer e fomos orientadas pela assistente

Outros

Colocamo-nos à disposição para outros

social a procurar a Cohab para saber se a
possibilidade da quitação desse
valor devido ao estado de saúde dela.Se houver

eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento

essa possibilidade qual setor devo procurar na
Cohab.

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

Grata pela atenção.
Atenciosamente,

01/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia como morador do bairro eu gostaria de
estar apar da real situação fundiária do

03/12/2017

Jair Aguiar de Sousa

mesmo.Pois tenho ido em diversas reuniões aqui
promovida e os valores atualmente cobrados aos
moradores para regularização do bairro e um
absurdo.Sendo assim venho por meio deste
solicitar o real valor devido pelos os moradores a
cohab, como cidadão tem total direito a essas
informações já q as mesmas são de origem
publica.Desde já agradeço ...

Regularização
Fundiária

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Solicito a inscrição no programa minha casa
04/12/2017

Leticia Thayná da Silva
Santos

minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

05/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia senhores!
Gostaria de ve se é possivel financiamento de
valores em aberto,
Meu pai Gerson Ela passou por três emergências
de hospitais até No primeiro, disseram que ele
tece um derrame Finalmente, depois de três
meses de peregrinação, meu pai ( Gerson)n foi
diagnosticado com um acidente vascular cerebral
04/12/2017 GERSON DA SILVA ALVES (AVC) isquêmico estamos dando medicação e
Termo de Quitação
esta passando por tratamento intensivo (UTI).
Em poucos dias, conseguiu andar, mas a perna
direito ainda não responde.

Boa tarde:
Foi solicitado boleto para quitação do débito em
21/12/17.
Negociação de débito pode ser feito, porem só
pessoalmente, em nosso Setor de Cobrança. Se

07/12/2017

o titular do contrato não pode comparecer,
poderá ser representado por um membro da
família, munido de documento de identidade.

porem estamos gastando muito com
medicamentos, esta saindo do orçamento!

aguardo uma proposta!
Senhor Mario Fernando,

04/12/2017

Mario Fernando Moreno da
Silva

Gostaria de ter o extrato atualizado dos
pagamentos em relação ao último acordo
realizado do contrato em meu nome. Ver se tais
pagamentos estão em dia. Obrigado.

Conforme entendimentos verbais mantidos nesta
Outros

data, esclarecemos as dúvidas mencionadas
acima, bem como, outras informações
solicitadas.
Atenciosamente,

05/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

04/12/2017

Luara Baeta Neves

Gostaria de saber como faço pra me cadastrar no
minha casa minha vida
ja tenho cadastro unico , recebo bolsa familia

Programa Minha
Casa Minha Vida

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

05/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

04/12/2017

Anônimo

quantas parcelas devo pagar para finalizar a
quitação? consigo antecipar essa quitação?

Termo de Quitação

Para podermos passar as informações corretas,
necessitamos que identifique o numero do
contrato e em nome de quem se encontra para
encaminharmos ao departamento encarregado.

05/12/2017

Att,
Boa tarde,

05/12/2017

JULIANA DA SILVA
SANTOS

Quero saber se consigo uma 2via do meu
contrato pois o meu extraviou. Quero saber como
faço, onde tenho que ir etc

Cópia de contrato

Para podermos passar as informações corretas
necessitamos que identifique o numero do
contrato e e,m nome de quem está.

Att,

05/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

05/12/2017

Ariana Alesca Tavares Da
Silva

Gostaria de fazer a inscrição para comprar uma
casa pelo programa minha casa minha vida. O
que faço ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

05/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

05/12/2017

milena

Boa Tarde!! Gostaria de uma informação!
Vou fazer o cadastro na cohab, porém não tenho
casa própria moro de favor na casa da minha
mãe, sou casada e tenho 1 filha, mas não temos
comprovante de endereço no nosso nome por
morar de favor.. O que eu posso estar fazendo?

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

05/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

05/12/2017

NOME

marisa benedita de jesus
boni

SOLICITAÇÃO

BOA TARDE
MEU PAI FALECEU E NO INVENTARIO SEU
PROPRIETARIA DO IMOVEL PRECISO
REGULARIZAR A DOCUMENTACAO
GOSTARIA DE SABER SE A MINUTA ESTS
DISPONIVEL

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Minuta de Escritura

DESDE JA MUITO OBRIGADO

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

DATA
RESPOSTA

05/12/2017

Para outros esclarecimentos estamos à
disposição através dos telefones: 3119-9593,
falar com Vicente, no horário das 8h00 às 17h.
Bom dia,

05/12/2017

loandra

BOA NOITE QUERO SABER QUANDO TERA

Programa Minha

SORTEIOS MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

Sou advogado de Gloria Aguiar Rodrigues, viúva
de João Rodrigues CPF n.º 185.963.208-49,
06/12/2017

valdemar costa

informa a dona Gloria que seu marido faleceu há
muitos anos e que o imóvel já esta pago, o que Minuta de Escritura
ela tem que providenciar para conseguir a minuta
de escritura.

Não temos previsão de sorteio no momento.

07/12/2017

Atenciosamente.
Boa tarde
Para que possamos direcionar a sua solicitação,
será necessário informar o número do contrato e
o endereço do imóvel.
Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Edgar Alves Natal (Daniel Alexandre
Natal - filho),

06/12/2017

Daniel Alexandre Natel

Bom dia,

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 14/12/2017, foi
agendado seu comparecimento nesta Cohab

Gostaria de saber qual o procedimento para

Campinas para o dia 19/01/2018 às 15hs,
visando esclarecimentos a respeito da Minuta de

transferir a casa para o nome dos filhos.
Att
Daniel

Minuta de Escritura

Escritura.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:
Boa tarde!
Gostaria de tirar informações sobre o CIM
06/12/2017

MILENA HIRATA LOPES

Possuo o cartão do CIM que venceu no mês
10/2017, como faço para renova-lo?
Att.
Milena Hirata

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

06/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado(a) Senhor(a),
O processo seletivo para estágios na Companhia
é feito através do CIEE-Centro de Integração
Empresa Escola. A Companhia faz a abertura de
vagas ao CIEE e este divulga nas faculdades e
encaminha os curriculuns dos candidatos
interessados para seleção. Por isso se faz
necessário manter seu cadastro sempre
atualizado no CIEE.

Boa Tarde, poderiam por gentileza, me informar
qual a data prevista para abertura de vagas de

06/12/2017

Anônimo

estagio de engenharia civil?
Pois entro todos os dias, há 1 ano e meio, no site
do CIEE e nunca foram divulgadas vagas
relacionadas.
Agradeço desde já.

Outros

Informamos, também que no site da
COHAB/CAMPINAS www.cohabcp.com.br no
item Transparência – Contratação de Estagiários
tem todas as informações detalhadas sobre o
processo para seleção de estagiários.
Quanto ao processo seletivo, de fato, não temos
como informar quando este ocorrerá, visto que as
vagas para estágio são abertas de acordo com a
necessidade das áreas, e por enquanto não
temos nenhuma solicitação para estágio nesta
área.

07/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

06/12/2017

Gostaria de saber sobre este assunto do Jardim
Itaguaçu II que passou no jornal EPTV Campinas
hoje dia 06 de Dez de 2017.
Eu e meu esposo compramos um terreno lá e
Jucineide Gonçalves Silva
estamos procurando como conseguimos o
do Carmo
documento do terreno em nosso nome.
Fui a prefeitura de Campinas mais não tive
sucesso.
Aguardo breve retorno

Outros

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199622 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

06/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

06/12/2017

Anônimo

Boa tarde!
Posso renovar meu cadastro mesmo sem estar
trabalhando? Pois não tenho como comprovar
renda.

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de Nascimento(daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

06/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

06/12/2017

Anônimo

Gostaria de saber como faço para pegar a minuta
de escritura, em qual setor pode resolver isso e
Minuta de Escritura
qual o telefone do setor.
Meu e-mail é elienae2108@gmail.com

Atualmente pago minhas parcelas emitidas pelo
site.

06/12/2017

roseli da costa custodio

Vitoria Luciene Mariano
Pereira

Gostaria de saber qual é a data de vencimento
das parcelas, pois tenho pago sempre até o dia
10 de cada mês e no site não tem essa
informação.
Grata.
Roseli da Costa Custodio

BOA TARDE SRA ROSELI;
Cópia de contrato

O VENCIMENTO MENSAL DO SEU
CONTRATO É TODO DIA 15.

07/12/2017

OBRIGADO PELO SEU CONTATO.
Boa tarde, Vitoria
O cadastro de interesse em moradia (CIM),
realizado na sede da COHAB Campinas, é feito

Sou uma mulher de 16 anos sou mãe solteira
tenho um filho de 1ano e 5meses e quero muito
saber se eu poderia consegui a casa da Cohab.

06/12/2017

Att,

Boa tarde.

06/12/2017

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o numero do contrato em nome de
quem se encontra, para podermos direcionar ao
departamento encarregado.

Outros

somente para maiores de 18 anos, que possuam
todos os doctos exigidos pelo programa para ser
feito.
Atenciosamente.

07/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

LIMA ALBUQUERQUE CPF 2350911810 foi
pago dia 01/12/2017 valor 80,07 porem nao
consta baixa sistema na COHAB fui informado na
Anônimo

propria cohab a pagar novamente mesmo com
comprovante pagamento em mãos pois não
constava pagamento no sistema que no proximo
mes o valor e devolvido, mas não tenho condicao
de pagar novamente .como devo proceder neste
caso.

BOA TARDE:

DATA
RESPOSTA

INFORMAMOS QUE ESTAMOS COM
PROBLEMAS EM NOSSAS BAIXA. NOSSO
SISTEMA ESTA LENDO DE MANEIRA
INCORRETA OS BOLETOS PAGOS: ESTÁ
CONSIDERANDO A DATA DO MÊS QUE FOI
EMITIDO E NÃO O MÊS QUE ESTA CONTIDO

foi realizado pagamento do boleto referente
11/2017 contrato 2260140 nome ELI SILVA DE

06/12/2017

RESPOSTA

NAQUELE BOLETO.
NO SEU CASO, O BOLETO EMITIDO EM
Outros

01/12/17 PELA WEB, REFERENTE AO MÊS
11/17, FOI BAIXADO COMO MÊS 12/17 .
ESTAMOS TRABALHANDO PARA CORRIGIR,
E A PARTIR DE 11/12, AS BAIXAS SERÃO
REGULARIZADAS.
AGRADECEMOS SEU CONTATO;
BOA TARDE!

07/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde

DATA
RESPOSTA

Para vender seu imóvel precisa primeiramente
providenciar a Escritura de Compra e Venda da
Cohab para seu nome. Após poderá vender o
imóvel através do Cartorio de Notas.
Para solicitar a minuta, segue abaixo:
Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº
10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às

Boa tarde, gostaria de saber como faço para
07/12/2017

João Vicente Nunes

vender meu imóvel e passar a escritura para
outra pessoa, quais documento, e se posso ir
direto no cartório.

Outros

16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta
convocação e as cópias dos seguintes
documentos:
Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
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

12/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde Prezados,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Roberta
Gostaria de saber qual o procedimento para

07/12/2017

Roberta Silva Gonçalves

adquirir imóvel apreendido de proprietários
inadimplentes. Já tenho a inscrição feita no
programa, mas me veio essa informação que
existe a possibilidade de requerer esses imóveis

Outros

Sua ultima atualização foi em agosto/2016.
Entre no site da COHAB, se informe da lista
doctos, e compareça pessoalmente para
atualização.

14/12/2017

Na ocasião de sua atualização o setor comercial
prestará todas as informações com respeito aos

tomado. No aguardo,

imóveis disponíveis.
Atenciosamente.

Atenciosamente,
Roberta

07/12/2017 Angelica Manrique Pereira

Comprei um terreno no bairro Gleba B já faz uns
anos e já pago carne todo mês na Cohab mais a

Boa tarde

residência não está em condições de estar
morando gostaria de estar fazendo a solicitação

A Senhora deverá solicitar através do 156 da

da defesa Civil no local para avaliação do local
para fazer a demolição sem custo pois não tenho
condições financeiras de estar fazendo isto por
conta própria pois tem alto custo.

Outros

Prefeitura, uma vez que a Cohab Campinas não
executa esse tipo de serviço.
Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

07/12/2017

Anônimo

sobre a area publica do jd itaguaçu em campinas
que foi vendida irregularmente, como proceder
neste caso junto a prefeitura ou ao orgao publico
para devoluçao do dinheiro investido..

Outros

Para informações a respeito do Jd Itaguaçú,
solicitamos que entre em contato com a
Secretaria Municipal de Habitação no telefone
3119-9621 ou pessoalmente, no endereço: Rua
São Carlos, nº 677 - viola industrial.

14/12/2017

Att
Boa tarde!
Bom dia.
Gostaria de informações de como funciona o

09/12/2017

Anônimo

cadastramento de vocês ?
Aguardo retorno pelo email
thaismattos.dutra@gmail.com

A inscrição para interesse em moradia pode ser
Outros

feita a qualquer momento, a relação de
documentos a serem apresentados encontra-se
no sitio da Cohab, o atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h00 ás 16h00.

Obrigada por enquanto.
Thais

- enviado por e-mail
Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

09/12/2017

Anônimo

Cadastro online

Programa Minha
Casa Minha Vida

A inscrição para interesse em moradia deve ser
feita pessoalmente, a relação de documentos a
serem apresentados encontra-se no sitio da
Cohab, o atendimento é de segunda a sextafeira, das 8h00 ás 16h00.

Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor Alexandre dos Santos,

DATA
RESPOSTA

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

11/12/2017

Alexandre dos Santos

Bom dia, quero saber qual o valor para quitação
do meu imóvel? E se quitar tem algum desconto?
Aguardo retorno, obrigado!

O adquirente deverá comparecer à sede da
Companhia e protocolar a solicitação de
obtenção do valor do saldo devedor, não
Outros

ensejando o pagamento de taxa de protocolo.
Para os casos em que se efetivar a liquidação, o
adquirente deverá pagar taxa de R$ 19,00.
Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através dos telefones: 19 3119-9590 ou 31199589, falar com Flávia ou Sandra.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Atenciosamente,

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

11/12/2017

NOME

Ernanai Ribeiro

SOLICITAÇÃO

Bom dia
Gostaria de solicitar a 2ª via do boleto com
vencimento 11.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor Ernani,

DATA
RESPOSTA

Conforme verificado no nosso sistema de
emissão de prestações, a prestação do mês de
12/2017 vencida em 11/12/2017, foi paga em
12/12/2017.
Outros

Não recebi;
Obrigado

15/12/2017
Qualquer dúvida, entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9577 / 3119-9578 / 31199579, falar com Helena, Keila ou Vanderlei Coordenadoria de Cobrança.
Atenciosamente,
Senhor Ernani,
Conforme verificado no nosso sistema de
emissão de prestações, a prestação do mês de

11/12/2017

Ernanai Ribeiro

Bom dia,
Gostaria de 2ª via do meu boleto, vencimento 12
Obrigado

12/2017 vencida em 11/12/2017, foi paga em
12/12/2017.
Outros

15/12/2017
Qualquer dúvida, entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9577 / 3119-9578 / 31199579, falar com Helena, Keila ou Vanderlei Coordenadoria de Cobrança.
Atenciosamente,

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde!
11/12/2017

Anônimo

Gostaria de saber quando que vai abrir as
inscriçoes minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde!
A inscrição para interesse em moradia pode ser
feita a qualquer momento, a relação de
documentos a serem apresentados encontra-se
no sitio da Cohab, o atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h00 ás 16h00.
Porém não há data prevista para sorteios de
moradia.
Att

DATA
RESPOSTA

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Renato Correa (Andreia Correia –
filha),
Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 14/12/2017, as
informações referentes ao imóvel objetivado

BOA TARDE!
GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA

serão encaminhadas para o endereço do imóvel.

PEGAR A MINUTA DE ESCRITURA.
11/12/2017

RENATO CORREA

FICO NO AGUARDO

Minuta de Escritura

Colocamo-nos à disposição para outros

14/12/2017

eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente

ANDREIA CORREA

ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

19. 99223-7920

Atenciosamente,

Boa tarde!

olá gostaria de participa do programa minha casa
11/12/2017

wagner bernardo

minha , eu estou mas
aguentado de paga aluguel faz 7 anos que estou
pagando aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

A relação de documentos a serem apresentados
encontra-se no sitio da Cohab, o atendimento é
de segunda a sexta-feira, das 8h00 ás 16h00.
Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezada Sra Thais
Haverá na Prefeitura Municipal de Campinas
(Salão Vermelho), WORKSHOP EHIS COHAB,
onde poderá sanar suas dúvidas.

Boa tarde!
Sou uma pessoa Física, compro terrenos
construo e vendo, em sua maioria construo
empreendimentos classificados como EHIS.
11/12/2017

Thais Vidotti
Gostaria de esclarecimento sobre o processo de
aprovação de projetos uma vez deliberada a Lei
complementar 184/2017 do sia 1/11/17.
como devo proceder para um nova construção?

18/12/2017 - segunda-feira das 13 às 17:00hs
Programa Minha
Casa Minha Vida

A. Anchieta, 200 -Centro
Informamos ainda, que o cadastramento ocorrerá
no local do evento.
Estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos através do telefone 3119-9599.
Atenciosamente
Silvia Paula

15/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia..Não é necessário agendamento. a taxa
é de R$ 151,00 paga em dinheiro ou cheque.
Abaixo segue a convocação:
*****
Senhor(a)

DATA
RESPOSTA

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº
Bom Dia. Gostaríamos de solicitar a minuta da
12/12/2017

Kassio Silva Meira

escritura do imóvel contrato 1370077 o qual já
encontra-se quitado, localizado no DIC-VI. qual o Minuta de Escritura
procedimento necessário? Há agendamento a
realizar e taxa a pagar? Obrigado. No aguardo.

10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta
convocação e as cópias dos seguintes
documentos:
Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
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 )

15/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia,

12/12/2017

Thiago Ferreira Costa

Gostaria de saber se a Cohab ainda tem
apartamento ou terreno para venda.

Outros

Att,

RESPOSTA
Boa tarde, Thiago
Sua ultima atualização de cadastro foi em
agosto/2015.
Entre no site da cohab, sessão - cadastros
habitacionais, se informe dos doctos para
atualização do cadastro.
Compareça à COHAB munido dos doctos
originais, de segunda à sexta, das 8h às 16hs.

DATA
RESPOSTA

14/12/2017

Mediante atualização de seu perfil
socioeconômico, o setor comercial irá te indicar
os imóveis, caso haja disponibilidade.

Thiago

Atenciosamente.
Bom dia!

12/12/2017

Anônimo

Bom dia,tenho um bebê de 3 meses e moro de
favor não tenho condições de pagar
aluguel,tenho prazo pra deixar a casa,sera que
consigo ser chamada rápido? Grata!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por enquanto não há previsão de data para
sorteios ou entrega de moradias em outros
programas habitacionais.
Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Prezada Cliente,

DATA
RESPOSTA

Segue conforme solicitado.

12/12/2017

Anônimo

como emitir segunda via boleto pagto parcela

Outros

Em tempo apresentamos a V.s.a os
procedimentos para a retirada do seu boleto
através da Internet:
No site da Cohab, www.cohabcp.com.br, acessar

14/12/2017

o atendimento ao cidadão - serviços ao
adquirente,
abrirá a tela atendimento web adquirente, basta
preencher os campos contrato e CPF sem ponto
e traço,

13/12/2017

Daiane de Mattos Trolize

Boa tarde

prestações em aberto, selecionar o campo de
mês a ser pago e gerar 2ª via de boleto.
Bom dia!

Entre casamento e divorcio deu tempo de 3 anos
e como o imóvel não era meu não tinha onde

Sim, a relação de documentos encontra-se no

morar então voltei a morar na casa dos meus
pais não gosto disso não me sinto confortável
gostaria de saber se apenas com meus
documentos e meu comprovante de renda
consigo fazer cadastro pela COHAB ou Minha
Casa e Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

site da Cohab, é necessário que traga toda a
documentação exigida, somente original, não
sendo necessário cópias, o atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8h00 ás 16h00.
Att

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

13/12/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Solicito, por gentileza, informação sobre eventual
quitação do contrato nº 166.0031, registrado em
nome de Valda Machado (CPF 175.916.46829=6) e José Maria Rodrigues (CPF 412.129.326-

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

Outros

68). Em caso negativo, favor informar saldo
devedor atualizado. Desde já, agradeço.

para que possamos encaminhar a sua solicitação
a coordenadoria responsável pelo assunto, será
necessário a identificação do solicitante.

14/12/2017

Att

Boa noite!
Gostaria de saber se há alguma previsão de
quando vai sair os aptos na região do Ouro verde

Boa tarde, Alexandre

(DicV)?
13/12/2017

Anônimo

E Também sobre o sorteio para os candidatos?
Grato,
Alexandre

Programa Minha

Não há previsão de sorteios no momento, nem

Casa Minha Vida

temos ainda informação sobre qual área será
disponibilizada para construção primeiro.
Atenciosamente.

14/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

14/12/2017

Anônimo

Bom Dia! Gostaria de saber se tem como fazer o
cadastro online, ou tem que ser pessoalmente
mesmo?

Outros

A inscrição deve ser pessoalmente, a relação de
documentos a serem apresentados consta no
site da cohab e o atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 16h00.

14/12/2017

Att
Gostaria de denunciar uma construção irregular
de um barracão de reciclagem, e de uma
construção de bloco que estão sendo feitos na

Boa tarde!

linha do trem, na entrada do Parque Residencial
Shalon 2,colocando em risco os trens, os

14/12/2017

Anônimo

moradores e os carros que atravessam no lugar,
se for feita a construção vai fechar a visão dos
carros em relação aos trens. Por aqui passam
ônibus e peruas escolares, carros de polícias e
ambulâncias, além dos moradores. A construção
é na Rua Geraldo Gonçalves Dias, na frente do
número 640, na beira da linha do trem. A
reciclagem é em frente ao número 700, paralela á
Rua olinto Lunardi, em frente ao número 10. Em
frente a Oficina do Marcão, na entrada do Parque
Shalon 2.

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, portanto a
denuncia foi encaminhada para aquela
Secretaria.
Outros

14/12/2017
Para maiores informações, solicitamos que entre
em contato através do telefone 19 3119-9621 ou
pessoalmente na Rua São Carlos, nº 677 - Vila
Industrial.
Att

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

14/12/2017 Benedita Donizete da Costa

Solicito um apartamento de dois dormitorios

Programa Minha
Casa Minha Vida

Informamos que para adquirir imóvel financiado
pelo - PCMV - Programa Minha Casa Minha Vida
ou qualquer outro programa habitacional na
cidade de Campinas, o interessado deverá fazer

14/12/2017

inscrição na Cohab Campinas.
Em relação ao PMCV os imóveis são sorteados.

Bom dia!

Boa Noite! eu tenho uma inscrição da casa da

14/12/2017

PRISCILA ROCHADA
SILVA

cohab, pois tive um problema no cpf, pois a data
de nascimento estava errada e ele foi bloqueado.
Não consegui fazer a atualização, tem como
fazer ainda ou eu perdi o cadastro? meu cadastro
é de 2015.

Programa Minha
Casa Minha Vida

A Senhora não perdeu o cadastro, porém deverá
atualiza-lo, a relação de documentos que deverá
ser apresentado, encontra-se no sitio da Cohab
Campinas.
Att

18/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia

14/12/2017 Emerson Dos Santos Angelo

Minha residencia foi marcada com o seguinte
codigo SH 413,gostaria de
saber o q significa esta marcação.

Regularização
Fundiária

Informamos que a marcação do imóvel foi
realizada pela Secretaria Municipal de Habitação,
portanto solicitamos que Senhor entre em
contato com àquela Secretaria, através do
telefone 3119-9642 ou pessoalmente no
endereço Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial.
Att

18/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor(a),
BOA TARDE FIZ PAGAMENTO DA FATURA
PARCELA 86 REFERENTE MES 11/2017 NO
DIA 01/12/2017 VALOR PAGO 80,07 BOLETO
EMITIDO PELA INTERNET SITE DA COHAB ,

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

POREM O MESMO NÃO FOI DADO BAIXA
AINDA CONSTA EM ABERTO NO SISTEMA,
NO DIA 04/12/2017 FOI PAGO REFERENTE
12/2017 ESTE FOI DADO BAIXA
NORMALMENTE. FUI NA COHAB POREM FUI
14/12/2017

Anônimo

INFORMADO QUE DEVERIA FAZER
PAGAMENTO NOVAMENTE E QUE ELES
FUTURAMENTE DEVOLVERIA VALOR PAGO
A MAS NAO TENHO ESTE VALOR PARA
PAGAR NOVAMENTE. TEM PROTOCOLO
001290 NO QUAL FUI INFORMADO QUE
DEVIDO PROBLEMAS SISTEMA E QUE APOS
11/12/2017 JA ESTARIA REGULARIZADO MAS

através de Procuração específica para esse fim.
Outros

Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado.
Em caso de dúvidas estaremos à disposição
através dos telefones: 19 3119-9577, 3119-9578,
3119-9579, falar com Helena, Keila ou Vanderlei.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria

AINDA CONSTA O BOLETO EM ABERTO
.ESTA CORRENDO JUROS SOBRE VALOR E

Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

NAO CONDICOES DE PAGAR NOVAMENTE.

Atenciosamente,

18/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

15/12/2017

BRUNA MALDONADO

Bom Dia
Gostaria de saber como faço para participar do
minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Você fazer a sua inscrição de segunda a sexta
feira, das 8h00 as 16h00 na Sede da Cohab - Av.
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Pq. Itália - próximo ao
Hospital Mario Gatti. A relação de documentos
que deverá apresentar encontra-se no sitio da

18/12/2017

Cohab.
Att

Bom dia!
gostaria de fazer o cadastro no programa pra
habitação,porém estou separada a 8 meses mas
ainda não dei entrada no pedido de
ALINE APARECIDA PARRO
15/12/2017
divorcio,consigo fazer o cadastro sem apresentar
SEIXAS
os documentos do meu ex?

Bom dia!
Outros

Não, uma vez que a Senhora deverá apresentar
certidão de casamento.
Att

obrigada
Vazamento na parede do banheiro/cozinha ap
15/12/2017

Catarina Rogeria Medina

32A, com extensão ao ap 22A.
URGENTE!(gotejando com grande vazão no
apartamento inferior, 22A).
Grato.

Outros

18/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

15/12/2017

NOME

marisa benedita de jesus
boni

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

o titular do contrato (meu pai) faleceu já tenho
inventario pronto no qual tenho direito no imóvel
não tem outros herdeiros sou filha única gostaria Minuta de Escritura
de saber se a minuta esta disponível já enviei
outro e mail mas perdi o numero do atendimento

RESPOSTA
Senhora Marisa Boni,
Até a presente data, não houve pagamento, pelo
FCVS, a respeito do saldo devedor residual.
Portanto, o contrato não está apto para a feitura
da Escritura de Compra e Venda. Demais
orientações foram prestadas anteriormente
através de ofício e deste Serviço de Informação

DATA
RESPOSTA

15/12/2017

ao Cidadão.
Atenciosamente,
Bom dia!

Boa tarde ,pode uma pessoa ser propietaria de

15/12/2017

Anônimo

uma casa adquirida pela CDHU ,a mesma aluga
essa casa a alguns anos ja e agora vir participar
da nova inscrição aqui em Capivari e ganhar
mais uma casa?NÃO seria injustiça isso com a
população que realmente precisa
o nome da pessoa é APARECIDA FATIMA
COSTA

Outros

Informamos que o assunto não compete a esta
Cohab Campinas, tendo em vista que a mesma
atua somente com cadastro de interesse em
moradia no município de Campinas. Assim,
informamos que a denuncia deverá ser
encaminhada a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano - CDHU e a Secretaria
Municipal de Habitação do município de Capivari.

18/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
O processo de Regularização do Conjunto
Habitacional Parque Itajaí 4, e igualmente o do
Parque Itajaí 3, encontra-se em andamento.
Com efeito, o processo de Regularização dos
Conjuntos Habitacionais Parque Itajaí 3 e 4 foi
enviado para Cartório no final do ano de 2016,
após a expedição de seu Auto de Regularização

DATA
RESPOSTA

Fundiária pela Secretaria Municipal de Habitação,
ocasião em que a Presidência anterior da
Companhia chegou a dar o mencionado processo
como em vias de finalização, e assim sendo,
inclusive, deu publicidade a tal perspectiva,

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER QUANDO
17/12/2017

Anônimo

SE DERA A LIBERAÇÃO DAS ESCRITURAS
DO NUCLEO RESIDENCIAL PARQUE ITAJAI
4?

Minuta de Escritura

gerando alguma procura por parte de
Adquirentes de Imóveis no referido
Empreendimento Habitacional, perante nossa
Central de Atendimento, em busca das
respectivas Escrituras definitivas de Compra e
Venda.
Todavia, após uma primeira devolução do
processo pelo competente Cartório de Imóveis,
com exigências para continuidade do
procedimento, situação que veio a ocorrer em
meio à profunda alteração na legislação que
disciplina a Regularização Fundiária,
primeiramente com a MP 759, de 22 de

09/01/2018

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

18/12/2017

Anônimo

Como negociar débitos pendentes

Outros

Para que possamos direcionar a solicitação, será
necessária a identificação do solicitante, o
número do contrato e o endereço do imóvel

18/12/2017

Att
Boa tarde
Boa tarde, gostaria de saber qual o procedimento
para obter o termo de quitação, uma vez que
18/12/2017

Anônimo

todas as prestações foram adimplidas
corretamente e até o momento não obtivemos o
termo supramencionado.

Termo de Quitação

Para que possamos direcionar a solicitação será
necessário a identificação do solicitante, o
número do contrato e o endereço do imóvel
Att

18/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

18/12/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

BOA TARDE meu nome eli da silva de lima cpf
32350911810 contrato 2260140 ,FIZ
PAGAMENTO DA FATURA PARCELA 86
REFERENTE MES 11/2017 NO DIA 01/12/2017
VALOR PAGO 80,07 BOLETO EMITIDO PELA
INTERNET SITE DA COHAB , POREM O
MESMO NÃO FOI DADO BAIXA AINDA

Conforme informado anteriormente na SIC nº
001290, estávamos com problemas nas baixas

CONSTA EM ABERTO NO SISTEMA, NO DIA
04/12/2017 FOI PAGO REFERENTE 12/2017

dos boletos pagos nesse mês de Dezembro,
porém esse problema foi regularizado nesta data.

ESTE FOI DADO BAIXA NORMALMENTE. FUI
NA COHAB POREM FUI INFORMADO QUE
DEVERIA FAZER PAGAMENTO NOVAMENTE

Verifiquei no sistema e a baixa das prestações
dos meses de 11 e 12/2017 estão corretas.

Senhor Eli,

Termo de Quitação

E QUE ELES FUTURAMENTE DEVOLVERIA
VALOR PAGO A MAS NAO TENHO ESTE

Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através do telefones: (19) 3119-9577,

VALOR PARA PAGAR NOVAMENTE. TEM
PROTOCOLO 001290 NO QUAL FUI
INFORMADO QUE DEVIDO PROBLEMAS

3119-9578 ou 3119-9579, falar com Helena, Keila
ou Vanderlei - Coordenadoria de Cobrança.

SISTEMA E QUE APOS 11/12/2017 JA
ESTARIA REGULARIZADO MAS AINDA
CONSTA O BOLETO EM ABERTO .ESTA

Atenciosamente,

CORRENDO JUROS SOBRE VALOR E NAO
tenho CONDICOES DE PAGAR NOVAMENTE.

DATA
RESPOSTA

19/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor Carlos Alberto de Matos,
Tendo em vista que tentamos contato telefônico

19/12/2017 Terezinha de Almeida Matos

Bom dia, gostaria de saber como obter o termo
de quitação referente ao supramencionado
contrato.

através do nº (15) 99176-7556 informado através
deste canal, porém sem efeito, estamos
efetuando a verificação do contrato em referência
e oportunamente informaremos as providências.
Termo de Quitação

Para tanto necessário se faz informar o número
de telefone válido ou ainda entrar em contato
através dos telefones: (19) 3119-9593 ou 31199590, falar com Vicente ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

20/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

19/12/2017

19/12/2017

NOME

Luciana Mendonça
Mendonça

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia,
Acabei de consultar meu cadastro após a
atualização que realizei em 04/2017, porém o
nome do convivente ainda consta. Ele já não
reside mais nesse endereço. E no dia da

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
BOM DIA, LUCIANA
EM CONSULTA AO SEU CADASTRO
CONSTATEI QUE REALMENTE EXISTE UM
COMPANHEIRO NO CADASTRO E NÃO HÁ
NENHUM HISTÓRICO MENCIONANDO ESSA
NOVA SITUAÇÃO.

atualização informei a atendente sobre isso.
Por que tal alteração não ocorreu até o presente
momento?

VOU PROVIDENCIAR A ALTERAÇÃO PARA
VOCÊ.
SEMPRE QUE MUDAR SEU ENDEREÇO OU

Grata pelas informações prestadas.

RENDA COMPAREÇA À COHAB PARA
ATUALIZAÇÃO OK?
ATENCIOSAMENTE.
Boa Tarde

tenho um terreno, so que nao tenho dinheiro
suficiente para começar a contruir minha casa
por conta que ainda estou pagando o
terreno,vocês teriam como me ajuda a contruir?

DATA
RESPOSTA

20/12/2017

Poderia verificar a possibilidade de financiar o
Outros

material e a mão de obra através do FUNDAP,
na Rua São Carlos, 677 - telefone 3119-9614 ou
3119-9615.
Atenciosamente,

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

19/12/2017

NOME

Elias

SOLICITAÇÃO
Ola!
Meu nome é Elias e gostaria de pedir que
colocasse nome nas ruas aqui no bairro, só
assim podemos pedir um cep no correios
Espero que possam levar em concideração
porque o bairro Já tem mais de 14 anos e nem
nome nas ruas tem, por favor espero resposta.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
Outros

Bairro: Gleba b ou jardim do lago continuação

Solicitamos que entre em contato com a
Secretaria Municipal de Habitação, no telefone
3119-9626

27/12/2017

Att
Bom dia

Por gentileza!
19/12/2017 Aparecida de Fatima Cuco

20/12/2017

Anônimo

informações sobre auxilio moradia é na cohab?
grata pela atenção!
Aparecida F Cuco

Boa tarde! Tem atendimento amanhã ainda na
cohab de Campinas?

Outros

Você pode ligar para no telefone 19 3119-9500
ou pessoalmente na Secretaria de Habitação, na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial
Att
Bom dia!

27/12/2017

Em razão das festividades do Fim de Ano,
comunicamos que:
Outros

27/12/2017
Dias 29/12/17 e 01/01/18 (sexta e segunda-feira)
– Não haverá expediente na Cohab,
retornaremos no dia 02/01/18 (terça-feira) a partir
das 12h00;

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,

21/12/2017

Anônimo

boa tarde
nao tenho esse cartao cim
para cadastro
como faço?

Outros

Esse cartao foi emitido em 2015 na convocação
de todos os cadastrados na COHAB, quando
vieram fazer sua atualização cadastral.
Caso você não tenha comparecido nesta data
para atualizar seu cadastro, provavelmente ele
está com status excluido.

27/12/2017

Compareça à COHAB com os doctos originais
exigidos para atualização de cadastro
(informações no site da COHAB), e atualize seu
cadastro e pegue seu cartao.
Atenciosamente.
Boa tarde,
O cadastro de interesse em moradia (CIM), feito

23/12/2017

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber se as escricoes pra o
programa minha casa minha vida já começou?

Programa Minha
Casa Minha Vida

pela COHAB Campinas, continuamente, sem
prazo de encerramento, faz parte do PMCMV.
Entre no site e se informe dos doctos. exigidos
para participar e compareça à COHAB de
segunda à sexta, das 8h às 16h.
Atenciosamente.

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Ao Senhor Ernestino José Neri (Fábio José Neri filho),

DATA
RESPOSTA

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Felipe Ferreira de Souza Coordenadoria de Liquidações e Fundos, na data
de 27/12/2017, ficou esclarecido que pelo fato do
Sr. Fabio residir em Curitiba/PR, não terá como
comparecer nesta Cohab Campinas. Sendo
Na condição de filho, venho através desta

24/12/2017

Fábio José Neri

solicitar o Termo de Quitação da casa cito a Rua
Alberto Bosco nº 765, Vila Padre Anchieta, pois o
titular, meu pai, tem somente os comprovantes
de pagamento (boletos pagos) e precisamos dar
andamento na documentação do imóvel.

assim, ele irá entrar em contato com sua irmã
que aqui reside, e ela entrará em contato
conosco via telefone, para efetuar um
agendamento de dia e horário para
Termo de Quitação comparecimento nesta Cohab Campinas, visando
esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Rita

26/12/2017

Rita de Cassia de Oliveira
Santos

Ola, boa tarde!
eu quero me escrever, da pra fazer pelo site?
Outros
eu nao tenho comprovante de endereço no meu
nome nem correspondecia, como posso fazer?

O cadastro de interesse em moradia é feito
pessoalmente aqui na sede da COHAB, na Av.
Pref. Faria Lima, 10 - Pq Italia, de segunda à
sexta, das 8h às 16h.
Entre no site e se informe dos doctos exigidos
para efetuar o cadastro, entre eles os
comprovantes endereço em seu nome, no caso a
interessada, isso é obrigatório.
Atenciosamente.

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Ana Lucia
Analisei seu cadastro e sua ultima atualização foi
em agosto/2017.
Você está apta a participar de futuro sorteio
habitacional, devido sua renda familiar não
ultrapassar R$1800,00.

Conforme contato telefônico hoje 26/12/2017 com
Daniela, informei que tentei me cadastrar no
Espaço & Oportunidade de Negócios e não foi
possível pois aparece que o meu CPF é invalido.
26/12/2017

Ana Lucia dos Santos

Manifesto aqui meu interesse em receber e
participar das oportunidades de ofertas de
apartamentos principalmente na região sul e
centro. Já sou cadastrada no CIM. Meu CPF
141.486.348-97. No aguardo, Ana Lucia.

Porém no cadastro não consta seu saldo atual de
fgts, nem valor de caderneta de poupança.
Outros

Os imóveis que eventualmente aparecem fora do
sorteio habitacional, pedem sempre um valor de
entrada, que varia de acordo com o valor de
mercado do imovel e a renda do interessado.
No momento não temos nenhum imovel
disponivel compativel com seu perfil
socioeconomico.
Obrigada por nos procurar, estaremos sempre a
disposição para atendê-la.
Atenciosamente.

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

26/12/2017

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde gostaria de saber como faço pra
adquirir um imóvel minha casa minha vida?
Ou como faço pra adquirir imóvel de alguém que
desistiu.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Boa tarde,
Entre no site da COHAB e se informe da lista
doctos. exigidos para cadastramento.
Compareça à COHAB portanto todos os doctos.
exigidos (originais), de segunda à sexta, das 8h
às 16hs.
No ato do cadastramento você será informado de
possíveis imóveis retomados ou outros, que
estejam disponíveis de acordo com seu perfil
socioeconômico.
Atenciosamente.

DATA
RESPOSTA

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DESTINATÁRIO:RICARDO CARNAUSKAS
Nº. CONTRATO:570197

Senhor(a)

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de

26/12/2017

Ricardo Carnauskas

Solicito a minuta do contrato vem que houve
quitação do imóvel .

escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº
10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
Minuta de Escritura

16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta
convocação e as cópias dos seguintes
documentos:
Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
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

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Visitando o site da Cohab Campinas, verifiquei

27/12/2017

dorotheia de souza torres

que meu nome consta da LISTA COMPLETA DE
CADASTRADOS NO CIM....mas, gostaria de
saber porque o meu nome NÃO consta da lista
de pessoas aptas a participarem do PMCMV
atualizada em dezembro/2017, conforme titulo
copiado do site. Segue abaixo:
*Lista de candidatos APTOS a participarem do
Programa Minha Casa Minha Vida
Atualizada em 11/12/2017 às 10:05
Aguardo resposta, obrigada.
Dorothéia

Boa tarde, Dorothea

Programa Minha
Casa Minha Vida

Em consulta ao seu cadastro CIM (cadastro
interesse em moradia), verifiquei que sua ultima
atualização foi em março/2017.
Ocorre que sua renda atual está acima da renda
máxima familiar de R$1.800,00, portanto você
não participará de sorteio habitacional.
Atenciosamente.

27/12/2017

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Sou uma das Fundadoras da entidade Hei de
Ficar - Sim, caracterizada pela Fundação FEAC Campinas como Serviço de Assistência Social
Básica.
Iremos trabalhar na região do Ouro Verde
promovendo: caminhada, esporte, dança, resgate
de atividades culturais das nossa cultura junto as
crianças, jovens e adultos valorizando o
artesanato entre outras atividades que deverão
ser sugeridas pelos populares.
Atualmente, estamos formando amizade e/ou
27/12/2017

Rita da Silva Camillo

afinidades - "rede", com moradores amigos de
bairro do Residencial São José e Residencial Jd
Rosário.
O Sr. Marcelio, (presidente da associação de
moradores de bairro do Jd Rosário) pediu junto à
COHAB campinas, a doação de um terreno no
Jardim Rosário para que possamos iniciar a
construção de nossa sede. Porque segundo as
instruções que estamos recebendo da FEAC,
somente com uma sede (e uma construção
simples) contendo banheiro, copa, lugar para
refeições, duas salas uma para a Psicóloga e
outra para o atendimento da Assistente social, é
que poderemos pleitear:

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, GRETHI

28/12/2017

Grethi Silva Cavalcante

Olá eu fiz o Cadastro em 2015 aí eu peguei o
cartão de cadastro eu tenho que renovar?a
inscrição?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se por acaso mudou seu endereço, renda ou
outra informação importante no seu cadastro
você pode vir fazer sua atualização sim,ok?

03/01/2018

Pegue a lista doctos para atualização no site e
compareça à COHAB.
Atenciosamente.
Bom dia
boa tarde
28/12/2017

Anônimo

estou pagando parcelas referente a regularização
fundiária do parque da amizade em campinas,e
gostaria de ter acesso ao meu contrato.

Regularização
Fundiária

28/12/2017

Anônimo

DE SABER SE CASO QUEIRA QUITAR COMO
DEVO FAZER?

Moradores.
Att

MEU NOME ELI DA SILVA LIMA
ALBUQUERQUE CPF 32350911810
CONTRATO 2260140. COMO FALTA POUCAS
PARCELAS DESTE CONTRATO ,GOSTARIA

Por favor entrar em contato com a Associação de

Termo de Quitação

09/01/2018

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber, qual a situação dos terrenos
que estão sendo comercializados na região do
bairro Vila Costa e Silva.
Os terrenos ficam entre as ruas dos Maracatins
com rua dos Pacães.
Há mais de 10 anos que a área foi invadida, na
rua dos Pacães (Atrás do antigo clube da

30/12/2017

Anônimo

COHAB) e atualmente está expandindo o número
de casas no local em direção a rua dos
Maracatins.
A CPFL chegou a instalar relógios de medição
em algumas dessas casas!
Pretendo comprar um imóvel na região, mas
estou preocupado com a desvalorização do
bairro, devido a essa invasão.
Aguardo retorno.
Att,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

Outros

Quando se trata de invasão de terrenos/imóveis,
procure a Secretaria de Habitação de
Campinas/SEHAB.
Tel. contato 3119-9613.
Atenciosamente.

09/01/2018

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Referente a solicitação 001336/2017 respondida
por Daniele Jensen, informo que como consta no

30/12/2017

Ana Lucia Dos Santos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

cadastro, sou funcionaria publica municipal e
portanto, não tenho mais o FGTS. Contribuo com
o Camprev e já tenho direito ao recebimento de
uma licença premio vencida. Quanto ao valor da
entrada se o que possuo de valor não for
suficiente, posso facilmente contratar um
consignado em folha. Não concordo com a
informação de que o critério para aquisição mude

Bom dia, Ana

(como entrada igual ao praticado no mercado),
pois na instrução normativa 01/2017 citada no

Peço a gentileza de que a senhora procure a

próprio site:" 7. A recomercialização da unidade
poderá ser formalizada pela mesma modalidade
contratual originalmente
utilizada no respectivo conjunto habitacional e

Outros

área de comercialização desta empresa para
maiores informações.

DATA
RESPOSTA

09/01/2018

Atenciosamente.

nas mesmas condições de pagamento." Portanto
quero formalizar meu cadastro para esta
modalidade "Espaço e oportunidades de
negócios", principalmente porque pelo meu perfil
e sorte nos sorteios, não tenho a menor chance
de ser contemplada. Confirmo que o meu
cadastro inicial na Cohab dista mais de 20 anos.
O meu pai foi cadastrado na Cohab por isso

quando atinge a maioridade já fiz o cadastro (nas ultimas atualizações fui informada que meu cadastro "não existia no

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2017 TOTAL: 78
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado(a) Senhor(a),
O processo seletivo para estágios na Companhia
é feito através do CIEE-Centro de Integração
Empresa Escola. A Companhia faz a abertura de
vagas ao CIEE e este divulga nas faculdades e
encaminha os curriculuns dos candidatos
interessados para seleção. Por isso se faz
necessário manter seu cadastro sempre
atualizado no CIEE.

31/12/2017

Anônimo

Gostaria de saber quando sai as inscriçoes para
estagiar na cohab ?

Outros

Informamos, também que no site da
COHAB/CAMPINAS www.cohabcp.com.br no
item Transparência – Contratação de Estagiários
tem todas as informações detalhadas sobre o
processo para seleção de estagiários.
Quanto ao processo seletivo de fato, não temos
como informar quando este ocorrerá, visto que as
vagas para estágio são abertas de acordo com a
necessidade das áreas. No momento estamos
em fase de seleção para 01 vaga do curso de
arquitetura e urbanismo e iniciaremos o processo
de abertura de 01 vaga para o curso de
jornalismo.

08/01/2018

