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INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA CTLU E CPPU 

CARTA DE INDICAÇÃO E ACEITE 
 

 
 
A entidade,_____________________________,(NOME DA ENTIDADE), que 
compõe o seguinte Segmento do Conselho Municipal de Política Urbana - 
CMPU:  
 

(     ) Movimentos sociais e de bairro 
(     ) Acadêmico e técnico-profissional 

 
 
representada por,__________________________________________, (NOME 
COMPLETO DO CONSELHEIRO(A) DO CMPU), indica a seguinte 
candidatura, nos termos do decreto nº 56.268, de 22 de agosto de 2015, para 
concorrer à vaga de representante da sociedade civil da:     
 

(     ) Camara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 
(     ) Comissão de Proteção à Paisagem Urbana  – CPPU 
 

 
Candidato(a) Titular: 
Nome da Entidade: ___________________________ 
CNPJ: _____________________________________ 
Nome do(a) candidato(a): _______________________ 
RG: _______________________________________ 
CPF: ______________________________________ 
 
 
Candidato(a) Suplente:  
Nome da Entidade: ___________________________ 
CNPJ: _____________________________________ 
Nome do(a) Candidato(a): ______________________ 
RG: _______________________________________ 
CPF: ______________________________________ 
 
 
Declaro que a(s) entidades indicadas são legalmente constituídas; 
 
Declaro que os(as) candidatos(as) preenchem os requisitos necessários para a 
vaga, de acordo com o Decreto 56.268/15; 
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Declaro que os(as) candidatos(as) não incorrem em nenhuma das hipóteses de 
inelegibilidade previstas no Decreto 53.177/12, que estabelece as hipóteses 
impeditivas de nomeação, contratação, admissão, designação, posse de 
exercício para cargo, emprego ou função pública, em caráter efetivo ou em 
comissão; 
 
Declaro que os(as) candidatos(as) estão de acordo com os critérios da Lei 
Complementar nº135/10; 
 
Declaro que os candidatos(as) não são funcionários públicos da Administração 
Pública Municipal, Estadual e Federal;  
 
Declaro ciência do Decreto No 56.021/2015 que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de, no mínimo, 50% de mulheres na composição dos conselhos de controle 
social.  
 
 
E apresento os documentos solicitados junto a esta carta. 
 
 
São Paulo, _____ de ___________ de 2017. 
 
 
 
ASSINATURAS:  
 
 
CANDIDATURA DE TITULAR:  
 
 
 
_______________________                          
Assinatura 
Nome do candidato(a) titular:  
 
 
 
_______________________ 
Assinatura 
Nome do representante legal da Entidade do titular:   
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CANDIDATURA DE SUPLENTE:  
 
 
____________________________                          
Assinatura 
Nome do candidato(a) suplente:  
 
 
 
___________________________ 
Assinatura 
Nome do representante legal da Entidade do suplente:   
 
  
 
 
CONSELHEIRO(A) DO CMPU:  
 
 
_________________________ 
Assinatura 
Nome do(a) conselheiro(a) do CMPU:  
 
 
 
 
Documentos que devem ser apresentados em anexo: 
 
 
Da entidade dos(as) candidatos(as) indicados(as) 

1. CNPJ; 
2. Estatuto Social; 
3. Ata da última eleição da Diretoria. 

 
Dos(as) candidatos(as) indicados(as) 

1. Cópia do RG; 
2. Cópia do CPF; 
3. Currículo destacando itens constantes do Decreto 56.268/15;  


