
Cananéia, ______ de ____________________ de 20______. 

 

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância de Cananéia 

 

 Eu, ______________________________________, RG nº 

_________________________, abaixo assinado, na qualidade de responsável pelo (a) 

aluno (a) _________________________________________________________, 

residente e domiciliado (a) à (endereço do (a) estudante) 

_________________________________________________________, Cananéia/SP., 

regularmente matriculado (a) no Curso Técnico de 

_________________________________________________________, em período 

integral (  ) Sim / (  ) Não, turno _______________________________, na Escola 

Técnica _________________________________________________________, 

localizada no Município de _____________________, venho por meio deste requerer 

ajuda de custo para o (  ) 1º / (  ) 2º semestre/20______, nos termos da Lei Municipal nº 

2.293/2018, regulamentada pelo Decreto nº 1.014/2018. 

 

 Sujeitando-se às leis municipais em vigor. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente / Responsável 

 

Contato: 

a) Telefone: __________________________. 

b) Endereço de correio eletrônico (e-mail): ___________________________________. 

 

Anexar os seguintes documentos (art. 2º, I, II e III do Decreto nº 1.014/2018): 

a) Cópia do comprovante de residência e domicílio no Município de Cananéia; 

b) Cópia do documento de identidade do aluno e do responsável; 

c) Atestado de matrícula fornecido pela instituição de ensino. 



 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Eu, ______________________________________, RG nº 

_________________________, abaixo assinado, na qualidade de responsável pelo (a) 

aluno (a) _________________________________________________________, 

regularmente matriculado (a) na Escola Técnica 

_________________________________________________________, localizada na 

cidade de __________________, DECLARO, para efeito do benefício de ajuda de custo 

aos estudantes carentes devidamente matriculados nos cursos técnicos regulares 

localizados nos Municípios do Vale do Ribeira, que o aluno não está cursando o mesmo 

ano/semestre já contemplado pelo benefício (não houve reprovação), em conformidade 

com o artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.293/2018 e com o artigo 6º, II, do Decreto 

Municipal nº 1.014/2018. 

 

 

 

 

Cananéia, ______ de ____________________ de 20______. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente / Responsável 

 

 

 

 

 



 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Eu, ______________________________________, RG nº 

_________________________, abaixo assinado, na qualidade de responsável pelo (a) 

aluno (a) _________________________________________________________, 

regularmente matriculado (a) na Escola Técnica 

_________________________________________________________, localizada na 

cidade de __________________, DECLARO, para efeito do benefício de ajuda de custo 

aos estudantes carentes devidamente matriculados nos cursos técnicos regulares 

localizados nos Municípios do Vale do Ribeira, que o aluno não recebe auxílio deste ou 

outro órgão Estadual ou Federal com a mesma finalidade, em conformidade com o 

artigo 9º do Decreto Municipal nº 1.014/2018, que regulamentou a Lei Municipal nº 

2.293/2018. 

 

 

 

 

Cananéia, ______ de ____________________ de 20______. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente / Responsável 


