
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA O ITEM 2.6, ALÍNEA “k”, DO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO E/OU DO ART. 5º, ALÍNEA “k” DA RESOLUÇÃO N.º 66 DE 12 DE 
MARÇO DE 2019_CMDCA 

 
(papel ofício com logo da entidade e/ou empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

 
 

PROMOTOR(A) DA PAZ, (nacionalidade), (estado civil), (profissão),  portador da 

carteira de identidade n.º 00000000 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua da Esperança, Qd. 

00, Lt. 00, Jardim da Paz, nesta Capital, e-mail: xxxxxx, telefone com WhatsApp xxxxxxxxx, 

Diretor-Presidente da Entidade e/ou Empresa (identificar a Entidade e/ou Empresa), DECLARA 

para fins de comprovação perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, ao que requer o Edital de Convocação do Processo de Escolha dos Membros dos 

Conselhos Tutelares, no item 2.6, alínea “k”, e, no Art. 5º, alínea “k”, da Resolução n.º 68, de 12 

de março de 2019, que o (a) candidato (a) a Conselheiro (a) Tutelar FULANO(A) DO SUL, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão),  portador da carteira de identidade n.º 00000000 

SSP/GO, residente e domiciliado na Rua da Esperança, Qd. 00, Lt. 00, Jardim da Paz, nesta 

Capital, e-mail: xxxxxx, telefone com WhatsApp xxxxxxxxx, exerce efetivamente, há mais de 2 

(dois) anos, na Região (não esquecer de identificar a Região Geográfica pela qual quer ser 

candidato (Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste, Campinas, identificar apenas uma), 

vinculado à esta Entidade e/ou Empresa, as seguintes atividades com crianças e adolescentes 

e/ou em defesa do cidadão criança/adolescente: 

 

(exemplo de como fazer) 
 
 

• Relacionar as atividades desenvolvidas com crianças/adolescentes e/ou em 
defesa do cidadão criança/adolescente, separadamente. 

 
Declaro ainda, estar ciente que a falsidade dessa declaração configura crime, 

previsto no art. 299, do Código Penal Brasileiro. 
 
Para que produza efeitos legais, firma a presente DECLARAÇÃO. 
 
 
Goiânia, ______, de _____________ de 2019. 
 



 
Fulano do Sul 

Diretor Geral da Empresa/Entidade Bom Sucesso 
RG N.º 00000000 DGPC/GO 

(Reconhecer firma da assinatura do Representante Legal) 
  
 
 
 
 
Observações: 1. Os dados acima são apenas ilustrativos. Preencha a sua declaração 
atualizando-os à sua realidade. 2. Discriminar as atividades com crianças e adolescentes e/ou 
em defesa do cidadão separadamente.  
 


