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REQUERIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ao Ilmº Prefeito do Município de Alumínio

Eu, (aluno) _____________________________________________________, nascido

no dia ___/___/___ RG.: _______________________CPF: ______________________

Nome da mãe ou resp.: ___________________________________________________

Nome do pai ou resp.: ____________________________________________________

Fone: (   ) residencial _________________________cel. (   ) ___________________

Endereço:  ___________________________________________________nº ________

Bairro: ____________________________________nesta cidade, abaixo assinado,

venho mui respeitosamente requerer a V.S.ª.  se digne autorizar o Passe Escolar Gratuito

entre o Bairro ____________________ao Bairro ____________________,  em razão de

estar regularmente matriculado na Escola

________________________________________,

Curso ______________________________________na _________________série, no

Período da ______________, conforme comprovante anexado.

Declaro estar ciente que:
1) O cartão magnético só poderá ser utilizado pelo próprio

aluno devidamente cadastrado, que o define como usuário legítimo dele, não devendo
ser utilizado por outra pessoa.

2) No caso de extravio do cartão, o requerente deverá
solicitar a segunda via junto à empresa concessionária de transporte coletivo no
município, responsabilizando-se pelo pagamento do respectivo valor estipulado pela
empresa.

3) É passível de suspensão temporária ou definitiva do cartão
magnético, a hipótese de constatação pelos motoristas, fiscais da concessionária, pelo
Departamento de Transportes ou pelo Departamento Municipal de Educação, de
infração cometida pelo estudante, durante a prestação do serviço de transporte.
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4) Será passível de suspensão temporária: constatação de comportamento
inadequado que coloque em risco a segurança do aluno ou dos demais passageiros, após
aplicação de advertência verbal ou escrita.

5) Será passível de suspensão definitiva: a hipótese de descumprimento do item 1,
deste requerimento.

Termos em que,

pede e aguarda deferimento.

Alumínio, ____de ____________de 2018.

____________________________________________

Assinatura do requerente ou responsável

RG.: ________________________CPF.: _________________________

Documentos necessários:

a) Declaração de matrícula original (fornecida pela secretaria da escola);

b) Cópia de comprovante de residência (conta de luz, telefone ou equivalente). No
caso dos alunos menores de 18 (dezoito) anos ou que não possuam propriedade
em seu nome, o documento deverá constar o nome do pai, mãe ou responsável
pelo requerente. Na hipótese de imóvel alugado, deverá ser apresentada cópia
original do contrato de locação, também em nome do pai, mãe ou responsável
pelo requerente;

c) Cópia do título de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de dezoito anos,
de seus pais ou responsável legal.


