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DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE  
ELEIÇÕES 2019 – BIÊNIO 2020 A 2022 

 
 

Declaro que conheço as regras e condições das eleições do CODESE MANAUS em concordância 

com o Estatuto Social, Capítulo V, art. 28º, 29º, 30º e 31º, bem como, o Regimento Interno, 

Capítulo V, art. 28º, 29º e 30º e afirmo que são verdadeiras todas as declarações que aqui subscrevo, 

sob pena de sanções administrativas na legislação aplicável. 

 

Declaro que compreendo a competência privativa da Plenária em eleger e destituir os membros da 

Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, respeitando 2/3 (dois terços) da Plenária, 

em conformidade com o Art. 16º, alínea a, do Estatuto Social e Art. 6º, alínea c, do Regimento 

Interno do CODESE MANAUS. 

 

Declaro que as minhas atividades como representante do CODESE MANAUS serão de forma 

voluntária e gratuita, como dever cívico, e por exercício de cidadania no biênio 2020 a 2022, 

resguardando a pontualidade, assiduidade, proatividade, engajamento e dedicação, para que as 

demandas tenham o atendimento esperado. 

 

Declaro ter plena consciência de que custos ou investimentos transversais, como inscrições de 

eventos, deslocamentos, hospedagens, passagens e alimentação, são responsabilidades individuais 

dos membros do Conselho e não serão reembolsados pelo CODESE Manaus. 

 

Declaro respeitar o princípio de APARTIDARISMO delineado na Carta de Princípios deste 

Conselho.  

 

Declaro que minhas ações e proposições como representante desta entidade contemplarão os 

interesses cujos benefícios se espraiem para todo o espectro social, isto é, que busquem o 

desenvolvimento econômico, sustentável e estratégico para o bem todos os cidadãos, sendo repelido 

todo e qualquer interesse de grupos corporativos. 

 

Declaro que atuarei no âmbito do CODESE MANAUS com regular integridade em minhas 

condutas, da lisura em meus atos, da postura democrática em interlocuções e debates e do espírito 

público de todas as minhas proposições. 

 

Declaro que a ética e a boa fé serão pressupostos essenciais em todas as minhas tratativas como 

representante do CODESE MANAUS, inclusive nas interlocuções com outros entes sociais. 

 

Declaro compromisso com os esforços do CODESE MANAUS empregados, preferencialmente, 

para objetivos e iniciativas de médio e longo prazo e que se revelarem estratégicos, isto é, tenham 

caráter transformador da situação ou realidade às quais se destinam. 

 

Declaro que minha participação na chapa eleitoral segue por minha escolha e estou de acordo com 

os demais membros, como consta no requerimento.  
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Por fim, declaro que estou ciente de que, se constatada falsidade ideológica ou documental nestas 

declarações o requerimento da chapa será impugnado no processo de avaliação, como salientado no 

Capítulo V, Art. 28°, § 4° e § 5° do Estatuto Social do CODESE MANAUS.  
   

 

 

NOME DO REPRESENTANTE  

 

CPF 

 

DATA DE  

NASCIMENTO 

 

___________________________________________ 

 

______________________ ________________ 

 

FUNÇÃO A COMPOR NA CHAPA:  

 

(   ) PRESIDENTE 

(   ) VICE-PRESIDENTE 

(   ) CONSELHEIRO FISCAL 

(   ) CONSELHEIRO DELIBERATIVO 

 

 

ASSINATURA: 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

USO DO CODESE MANAUS 

 
RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE  

ELEIÇÕES 2019 – BIÊNIO 2020 A 2022 

SEDE DO CODESE MANAUS 

 

 

____/____/____ 

DATA 

 

 

_____________________________________________________ 

DIRETORA EXECUTIVA 

 

 

 

____/____/____ 

DATA 
 

 

 

 

_____________________________________________________ 

PRESIDENTE CODESE MANAUS 

 

 

 

____/____/____ 

DATA 
 

 

 

 

_____________________________________________________ 

VICE-PRESIDENTE CODESE MANAUS 

 


