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Ofício Circular nº 001/2022/XVII-CBPM                      

                              Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 

 

   Senhor(a) Presidente, 

 

   

   A par de cumprimentá-lo(a), vimos reafirmar o compromisso da Associação Nacional dos 

Procuradores Municipais - ANPM com a realização de mais um Congresso Brasileiro de Procuradoras 

e Procuradores Municipais (CBPM), já na sua 17ª edição.  

 

Neste ano, o evento acontecerá em Recife/PE, com abertura no Instituto Ricardo 

Brennand, localizado na Rua Mário Campelo, 700 - Várzea, Recife - PE, 50741-430, entre os dias 08 e 11 

de novembro de 2022. 

 

  Nas edições anteriores, contamos com a média de 500 inscritos, que, durante quatro 

dias, participaram de cursos e palestras com renomados juristas, além de discussões sobre os avanços e 

conquistas da carreira da advocacia pública municipal. 

   O evento é dedicado aos debates de assuntos pertinentes ao direito municipal e ao 

exercício da profissão, além do intercâmbio de experiências na representação judicial e na consultoria 

jurídica dos municípios, culminando na edição de enunciados norteadores da atividade cotidiana do 

advogado público municipal. 

   Vimos lançar a abertura das inscrições e solicitar ampla divulgação a seus pares, com o 

incentivo à participação, e a convidamos para ser nossa Apoiadora.  

  Junto a este ofício segue a tabela de cotas de apoio, a fim de que Vossa Senhoria possa 

optar pelo valor cabível à sua Associação, bem como, apresentação das contrapartidas devidas com a 

respectiva adesão. 

 

   Nossos especiais cumprimentos. 

                         

 

 

   

Gustavo Machado Tavares 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais/ANPM 
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XVII – CBPM - Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais 

 

08 a 11 de novembro de 2022 

 

APOIOS  

(Associações locais vinculadas à ANPM) 

 

1) R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) das Associações acima de 100 Procuradores associados, 

com direito a quinze inscrições; 

 

 2) R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) para Associações entre 50 e 100 Procuradores, com direito a 

dez inscrições;  

 

3) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais ) para as Associações com até 50 Procuradores, com 

direito a seis inscrições. 

 

Obs. As inscrições dos apoiadores dão direito aos minicursos. Todavia, as inscrições para cada minicurso, 

está limitada à capacidade de cada sala. 

 

DADOS PARA DEPÓSITO: 

 

BANCO DO BRASIL 

Agência: 1230-0 

Conta corrente: 90891-6 

Razão Social: ANPM – Associação Nacional dos Procuradores Municipais 

CNPJ: 04.363.019/0001-53 

 

 

 

 

 

 
 

Gustavo Machado Tavares 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais/ANPM 
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