
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

DIREÇÃO DO TURNO DA NOITE 

CIRCULAR Nº 014/MARÇO/2019 

COMISSÃO DE FORMATURA 

 

 A presente Circular tem por objetivo informar aos pais ou responsáveis pelos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio que: conforme tradição do Colégio da Polícia Militar do Paraná, teremos ao final do ano letivo a 
realização da formatura de conclusão do Ensino Médio, conforme datas dos eventos como segue: 
  

Data Evento Local 

A definir Formatura Militar Academia Policial Militar do Guatupê 

19/12/2019 Jantar e Baile EXPO UNIMED CURITIBA 

 
Para que o evento seja logrado de brilhantismo e êxito, faz-se necessária a contribuição mensal por 

aluno(a) da seguinte forma: 09 (nove) parcelas de R$ 212,68 (duzentos e doze reais e sessenta e oito 
centavos), sendo que, R$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) é referente às custas do boleto, 
vencendo sempre no dia 10 de cada mês, com exceção do mês de dezembro que o vencimento será no dia 
5, iniciando o pagamento no mês de abril. Os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente através de 
boletos do Banco SICOOB, que serão devidamente entregues aos alunos pela Direção de Turno. 
 Serão realizados eventos, com o intuito de angariar recursos para a Comissão de Formatura, com 
envolvimento efetivo dos alunos(as) que participarão do Baile de Formatura, tais como rifas, venda de bolos 
na festa julina, entre outros. 
 A arrecadação tem por finalidade cobrir as despesas do Baile de Formatura (aluguel de salão, buffet, 
DJ, decoração, foto, filmagem, convites,...). 

Os gastos com relação ao traje social dos alunos e alunas, para o Baile de Formatura, NÃO SERÃO 
ABRANGIDOS pelo pagamento mensal da Comissão de Formatura. O traje para o Jantar e Baile de 
Formatura, para os meninos, será o smoking na cor preta, com gravata e faixa na cor azul royal.  

Para o desfile de 7 de Setembro, bem como para a Formatura Militar, os alunos(as) utilizarão a farda 
de gala (túnica), e se desejarem ficar com ela, deverão ir diretamente na AVM e encomendar seu fardamento, 
arcando com os custos pela confecção. Os demais alunos deverão realizar a entrega de cheque caução, 
quando da retirada da farda de gala no CPM, sendo que pretendemos realizar a entrega no mês de abril. 
 O ALUNO(A) REPROVADO, DESISTENTE ou que ficar INADIMPLENTE por dois meses da Comissão 
de Formatura, será automaticamente DESLIGADO da Comissão, tendo o direito de ser ressarcido das 
contribuições mensais em 50% do valor pago.  
 IMPORTANTE: A Solenidade Militar, a ser realizada na APMG, não tem ligação com a Comissão de 
Formatura 2019, sendo responsabilidade do Colégio da Policia Militar do Paraná, proporcionando a 
participação de TODOS os alunos(as), independente de pagamento e participação no Jantar e Baile de 
Formatura. 
 Para que possamos fazer o cadastramento do aluno no SICOOB e a emissão dos boletos, 
necessitamos que seja efetuada a devolução do canhoto abaixo, devidamente assinado, com o nº do CPF do 
aluno e com a opção já definida até o dia 13 de março de 2019, tendo em vista a primeira mensalidade 
vencer em 10 de abril de 2019.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __   _ _ _ _ _  __ __________________ _ __ _ _ _  _  __  __ _ _  __ _ _  __   _ __   ___ __  __ _ _ __ 

 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO JANTAR E BAILE DE FORMATURA 2019 

 
 

                AUTORIZO                                     NÃO AUTORIZO 
 
 
O Aluno(a) ______________________________________________________________________________,  
 
CPF _______________________________,Turma ______  a participar do Jantar e Baile de Formatura CPM 
2019, aceitando as condições descritas na Circular Nº 014/MARÇO – 2019. 
 
Nome do Responsável _____________________________________________________________________ 
 
Assinatura ____________________________________________________________ 

 
Curitiba 11 de março de 2019. 


