
Volkswagen Clube da Paraíba

Nome:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Data Nasc.:

Telefone Cel.:

Paixão que cresce a cada Km.

E-mail:

Camisa: Fator RH: CPF:

CNH: Validade:

Dados do veículo:

Placa:

Foto 3 x 4

Modelo:

Município:UF:

Declaração de idoneidade do candidato à Sócio:
Declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, que não estou respondendo e não fui condenado por 
nenhum tipo de Processo Judicial sob a égide da Lei 9.503/97, seja na Paraíba ou em qualquer outro Estado 
da Federação; e que ainda sou portador de boa conduta civil e moral, respondendo por meus atos legais 
perante a Legislação Penal vigente, bem como declaro manter o veículo acima descrito na mais perfeita 
ordem e em dia com todos os compromissos legais junto ao órgão de trânsito do Estado de origem, 
isentando, desde já, o Volkswagen Clube da Paraíba de quaisquer danos ou ônus referente à minha 
conduta na direção de veículo automotor. A declaração ora firmada representa a expressão da verdade. 

Assinatura do(a) requerente

Cat.:

Cor: Sim Não
  

É proprietário(a) do veículo?

Ano de fabric.:

de de

  
Opções: 
 

 Candidato(a) à Sócio(a)  Recadastramento  Alteração de dados cadastrais

 ,
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