
 

Obs.: Declaração individual firmada para cada candidato, protocolada no CORECON em duas vias. 

 
 
 
 

 
  

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
Declaro, para todos os fins de direito e cumprindo o disposto na legislação vigente para fins de minha 
candidatura às eleições do Conselho Regional de Economia - DF, convocadas para os dias 30 de outubro 
de 2017, das 8 (oito) horas às 20 (vinte) horas, e 31 de outubro de 2017, das 8 (oito) horas às 20 (vinte) 
horas (horário de Brasília), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, que: 
 

I. Sou cidadão brasileiro (em observância ao art. 1º da Lei nº 6.537/78, e ao que prescreve o inciso I, 
do artigo 37, da Constituição Federal de 1988); 

II. Detenho REGISTRO DEFINITIVO como pessoa física no CORECON-DF; 

III. Encontro-me quites com as anuidades devidas ao CORECON-DF, até o momento do registro de 
chapa; 

IV. Encontro-me atualizado com o parcelamento dos débitos referentes às anuidades até o momento 
do pedido do registro da chapa, observando o critério do parágrafo único, do art. 1º; 

V. Concordo com a apresentação da minha candidatura, nas eleições deste CORECON-DF; 

VI. Encontro-me no uso e gozo dos meus direitos profissionais, políticos e civis; 

VII. Não tive desaprovadas minhas contas no exercício de cargo ou função na Administração Pública; 

VIII. Não fui condenado pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso 
a funções ou cargos públicos, e de não estar cumprindo sanção disciplinar imposta pelo órgão 
fiscalizador do exercício profissional; 

IX. Não perdi mandato anterior por ausências injustificadas às sessões plenárias, vigorando o 
impedimento por 3 anos, contados a partir do ano posterior à extinção do mandato anterior. 

 

 Declaro ainda, que todas as informações prestadas nesta DECLARAÇÃO são verdadeiras, sob as penas 
da Lei. 

 
Brasília-DF, ___ de ___________________ de 2017.    

 
 
 

Economista _________________________________  

 
 

Assinatura: ________________________________________________________ 
 

CORECON-DF n° ____ 
 

Protocolo de Recebimento de Registro de Chapa 
 
Recebido em, ______/______/2017 

Horário: _________ horas 
 

__________________________________ 
CORECON/DF 

 

 

http://www.votaeconomista.org.br/

