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XI EXPOSIÇÃO PARALELA DE PRODUTOS, 
SERVIÇOS E TECNOLOGIAS

Comercialização: Realização:

PROPOSTA PARA EXPOSITOR
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JUSTIFICATIVA

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios reúne anualmente na capital federal a 
mais alta cúpula da política nacional. Presidentes da República, acompanhados de minis-
tros, estiveram presentes em 9 edições do evento. Além deles(as), estiveram também em 
todos os anos os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF. 

Toda a rede municipalista se faz presente na Marcha, representantes das entidades re-
gionais e microrregionais de Municípios, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, entre ou-
tros, além das representações internacionais, como a Federação Latino-americana de Ci-
dades, Municípios e Associações (Flacma), Cidade e Governos Locais Unidos (CGLU) e 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

A Marcha é uma mobilização que tem como objetivo promover o encontro dos gestores, 
a fim de que tenham a oportunidade de trocar experiências sobre os mais diversos temas 
que impactam na gestão municipal. 

Durante a Assembleia-Geral é feita a pauta de reivindicações e, com base nessa, definida 
a Programação, que serão as diretrizes de discussão durante os dias do evento. No final, 
é redigida a Carta da Marcha, com os resultados das discussões.
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OBJETIVOS

• Ações políticas de interesse nacional.
• Incentivo à organização municipalista 

nos Estados.
• Promoção de intercâmbio e troca de 

experiências entre as Federações e/
ou Associações Estaduais.

• Apoio aos pleitos das Federações es-
taduais junto ao Executivo e ao Legis-
lativo federais. 

• Formulação de diretrizes no movimento municipalista.
• Representação de seus membros junto a órgãos públicos e privados. 
• Acompanhamento à ação dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, inter-

vindo conforme os interesses dos Municípios.
• Busca por convênios/parcerias estratégicas no sentido de viabilizar estudos téc-

nicos e elaboração de projetos.

PÚBLICO-ALVO

O público-alvo é formado por prefeitos e prefeitas do Brasil, vereadores, vice-prefeitos, 
técnicos do Executivo e do Legislativo federal, estadual e municipal, formadores de opi-
nião, jornalistas e agentes políticos em geral. A última edição do evento registrou a presen-
ça de mais de 9 mil participantes.

OUTRAS REALIZAÇÕES

Encontros Regionais com entidades municipalistas regionais e estaduais na busca do 
conteúdo da Programação da Marcha a Brasília.
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ÁREA INTERNA – COM MONTAGEM BÁSICA

Valor do m2 com Montagem Básica = R$ 1.000,00

Montagem básica: 
• Piso: forração de carpete de 4mm. 
• Paredes: divisórias construídas em placas de fórmica na cor gelo, molduradas 

com perfis de alumínio com 2,20m de altura.
• Teto: travessas de alumínio sobre toda a área do estande.
• Energia elétrica: uma tomada monofásica de 220 volts a cada 20m², com capaci-

dade de 1 KVA. 
• Iluminação: lâmpada de 100 watts, foco dirigido, instalado em arandelas regulá-

veis, a cada 3m2 de estande.
• Placa de identificação: em fórmica, em uma das faces, medindo 0,50x1,00m, fi-

xada na parte frontal do estande, na altura do teto. 
• Limite de altura: 2,70m. 

ÁREA EXTERNA – SEM MONTAGEM BÁSICA

Valor: E1 e E2 (30m² cada) = R$ 24.000,00.
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PRESTADORES DE SERVIÇO

Agência de viagens autorizada:
LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 
Fones: (51) 3333-2000 / (61) 4063-9662 / (11) 4063-5626 / (21) 4063-6966 
atendimento@lemmertzturismo.com.br

ENDEREÇO DO EVENTO

Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB
Setor de Clube Esportivos Sul
Trecho 2 Conj. 03, Lote 50 – Brasília/DF

Promoção:

 

Tel.: (61) 2101-6000
www.cnm.org.br

Realização e Comercialização:

Dalva Christofoletti 
Tel.: (11) 3063-5775 / (11) 99979-1560

e-mail: dalva@ceame.com.br

Ben-Hur Paes da Silva 
Tel.: (11) 99953-7444 / (11) 3063-5775 

e-mail: benhur@ceame.com.br 

ESTANDES ESPECIAIS: São oferecidos opções de kits padronizados, montagens especiais, comple-
mentação na montagem básica, equipamentos, mobiliários, serviços, recursos humanos e outros. 
Para estes serviços entrar em contato COM A MONTADORA OFICIAL.


