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EVENTO 
A Associação Paulista de Municípios realiza a 61º edição do Congresso 

Estadual de Municípios. Anualmente, a iniciativa reúne a classe política 

do Estado de São Paulo para discutir os principais temas que afetam 

diretamente os municípios. 

O evento aborda assuntos ligados ao municipalismo e todos os temas 

que proporcionam discussões que contribuem para mais informações e 

aprimoramento da gestão municipal. 

 

OBJETIVO 
Aproximar Prefeitos, Vice-prefeitos e Vereadores Municipais das 

autoridades e dos técnicos do Governo do Estado e da União 

responsáveis pelas políticas públicas. 

Trocar ideias e experiências que podem auxiliar e contribuir para a 

excelência das gestões municipais. 

 

EXPOSIÇÃO PARALELA 
Componente importante do congresso, a exposição paralela de 

produtos, serviços e tecnologias tem como objetivo oferecer aos 

gestores públicos, alternativas para a modernização de suas 

administrações. Para tanto, as entidades e as empresas estão 

convidadas a participarem desse evento, utilizando-se dessa grande 

vitrine. 

 

PÚBLICO-ALVO 
- Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Secretários e Diretores 

municipais. 

- Técnicos do executivo e do legislativo e outros dirigentes municipais, 

além de representantes dos variados segmentos da sociedade civil. 

-  Representantes de Instituições não governamentais. 

- Representantes da mídia nacional, estadual e municipal. 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES: 

 

PISO 1: 
 

Espaços para Governos 

Estadual e Federal 
 

PISO 2: 

 

(Valor do m2 com Montagem Básica) 

Espaços nºs 48 a 99, com 12m2 cada, 

 a e b: 

Até 03/02/2017 (3ªf) = R$ 700/m2 

A partir de 06/02/2017 = R$ 750/m2 

 

SALAS 

As salas de letras A, B, C, D, F e G têm paredes 

laterais em lambri e frontal em vidro, com 

portas de correr. 

 

A 24m2 R$ 19.200 

B 48m2 R$ 38.400 

C 36m2 R$ 28.800 

D   24m2 R$ 19.200 

E 54m2 R$ 43.200 

F 80m2 R$ 64.000 

G 48m2 R$ 38.400 

H   48m2 Patrocinador 

I  64m2  Patrocinador 

  J  40m2  Patrocinador 

  K  24m2  Patrocinador 

 

 

 

 

 

MONTAGEM BÁSICA: 

 

Piso: Revestimento em carpete cinza grafite; 

Paredes Divisórias: Painéis tipo TS na cor 

branca, com 1 m de largura, estruturados em 

montantes e travessas de alumínio anodizado 

(padrão octanorm), com altura total de 2,2m. 

Testeira: Painéis tipo TS na cor branca, com 

3,0m x 0,5m, estruturados com montantes e 

travessas em alumínio anodizado (padrão 

octanorm), na frente do estande, no limite do 

corredor. Em estandes de esquina, ponta de ilha 

ou de meio, com frente para dois corredores, 

haverá testeira para todos os corredores, com 

identificação em todas elas. 

Identificação: nome da empresa em adesivo de 

recorte eletrônico, na cor preta, em letras 

maiúsculas, com 0,7m de altura com até 30 

caracteres, dispostos em duas linhas, com o 

máximo de 15 caracteres em cada, sem logo 

marca (caso haja interesse tratar diretamente 

com a Montadora Oficial); 

Iluminação e tomadas elétricas:  

Interna: será composta por duas lâmpadas HO 

40 w, fixadas através de calhas em travessas de 

alumínio anodizado, sendo disponibilizada uma 

tomada universal, monofásica de 220 volts, com 

capacidade máxima de 0,5KVA; 

Externa: um spot de braço direcionado à testeira 

central, com lâmpada incandescente de 100 w. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA EXTERNA: 
 

I 14m x 5m =  70m2 R$ 17.500 

II 14m x 5m =  70m2 R$ 15.750 

III 14m x 5m =  70m2 R$ 14.000 

IV 8m x 5m = 40m2 R$   7.200 

V 6m x 5m = 30m2 R$   9.000 

VI a IX 5m x 5m = 25m2 R$   7.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO: 

   dalva@ceame.com.br    

   (11) 9 9979-1560  Vivo 

   benhur@ceame.com.br  

   (11) 9 9953-7444  Vivo 

   (11)    3063-5775  

  

 

 

MONTADORA OFICIAL: 

 
   (13) 3877-0034 / 0035 

   cape@capeeventos.com.br  
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