REQUERIMENTO
Eu,__________________________________________________________,
identidade
nº
___________________________, CPF nº ___________________________, telefone nº__________________
requeiro ao DETRAN/RS a realização do seguinte serviço:
Haverá inclusão ou alteração de restrição financeira?( )Sim
( )Não
( )Arrendamento ( )Reserva de Domínio
( )Alienação Fiduciária ( )Penhor
( )Comodato
( )Locação
O credor é: ( )Pessoa Física
( )Pessoa Jurídica
Agente Financeiro: __________________________________________________________
( )Alteração de Características do Veículo
( )Alteração de Endereço Residencial
Novo endereço: _____________________________________________________________
( )Alteração de Informações do proprietário
( )Alteração de informações do veículo
( )Alteração de Restrição Financeira
( )Alteração de Endereço de Entrega do CRV/CRLV
Novo endereço: _____________________________________________________________
( )Solicitação de cópia do CRLV
( )Baixa simples de Veículo
( )Baixa para outra UF
( )Cancelamento de processo
( )Colocação de lacre em placa
( )Comunicação de Venda
( )Correção das Observações do CRV/CRLV
( )Correção de Chassi
( )Correção de Informações do proprietário
( )Correção de Informações do veículo
( )Correção de Município
( )Correção de Restrições
( )Inclusão de Restrição Financeira
( )Liberação de Restrição Financeira
( )Mudança para Placa Única
( )Primeiro Emplacamento
( )Reserva de Placa
( )Restrição por Transferência
( )Solicitação de Autorização para Alteração Características
( )Solicitação de Autorização para Transporte Escolar
( )Solicitação de Autorização para Regravação de Nº de Chassi
( )Solicitação de Certidão
( )Solicitação de Cópia de Documentos
( )Solicitação de Vistoria
( )Transferência de propriedade de Veículo de Outro Estado
( )Transferência de Propriedade de Veículo do RS
( )Troca de Município de Veículo de Outro Estado
( )Troca de Município de Veículo do RS
( )2ª via do CRV/CRLV
( )2 via do CRLV
( )Licença Especial de Trânsito
( )Fornecimento de Placa de Experiência ou de Fabricante
( )Renovação de Placa de Experiência ou de Fabricante
( )Baixa de Placa de Experiência ou de Fabricante
( )Outro:_______________________________
relativo ao veículo __________________________________________ placa_______________
Caxias do Sul, ___________ de ______________________________ de 20 __________.

________________________________________________________
Assinatura do Responsável

