
 

 

Ofício-Circular nº 050/2020. 

Recife, 20 de novembro de 2020. 

 

AOS MUNICÍPIOS FILIADOS 

ASSUNTO: Convite para o ENCONTRO DE NOVOS GESTORES 

 

Senhor(a) Prefeito(a) 

Antes de tudo, queremos parabenizá-lo(la) pela vitória nas eleições municipais! 

A AMUPE desde já se coloca à disposição para apoiar sua gestão. Conte conosco! 

Estamos preparando o ENCONTRO DE NOVOS GESTORES, com os seguintes 

objetivos: 

1. Promover a integração dos novos gestores municipais entre si e com a AMUPE; 

2. Orientar os novos gestores quanto aos desafios e oportunidades de uma 

GESTÃO QUALIFICADA, em tempos de e pós pandemia da COVID-19 

3. Levar os novos gestores a conhecer o MOVIMENTO MUNICIPALISTA, em 

especial, as ações desenvolvidas pela AMUPE. 

4. Indicar ferramentas que potencializem a gestão pública municipal numa perspectiva 

sustentável. 

O evento acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, no Hotel Canarius, 

situado na BR 232, Novo Gravatá – Gravatá/PE. 

Vamos contar neste evento com o apoio do Governo do Estado, da 

Confederação Nacional de Municípios-CNM e outros parceiros.. 

Siga as ORIENTAÇÕES DE COMO PARTICIPAR! (ver anexo) 

Esperamos por você! 

Saudações Municipalistas! Sejam muito bem-vindos(as)! 

 

José Coimbra Patriota Filho 
Presidente 
 



 

 

  

 

ENCONTRO DE NOVOS GESTORES 

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

1. A AMUPE assume as despesas de hospedagem (1 diária) para o(a) prefeito(a), 

com direito a 1 (um) acompanhante de livre indicação. Caso o(a) indicado seja 

companheiro(a), destacar na FICHA DE INSCRIÇÃO, para ser acomodado no mesmo 

apartamento.  

 

2. O(a|) prefeito(a) e acompanhante precisam se inscrever para participar, 

preenchendo a ficha de inscrição disponibilizada no nosso site www.amupe.org ou 

diretamente pelo link: http://pages.lahar.com.br/cadastro-encontro-de-novos-

gestores-2021 

 

3. Despesas de deslocamento devem ser assumidas pelos próprios gestores; 

 

4. A diária é “all incluse” (inclui café da manhã, almoço e jantar); 

 

5. É importante que cheguem o mais cedo possível para fazer o check in. O evento 

inicia às 09h00 do dia 14 de dezembro e encerra às 14h00 do dia 15 de dezembro; 

 

6. As hospedagens serão em apartamentos duplos; 

 

7. A AMUPE não assume quaisquer despesas do frigobar; 

 

8. Ao visitar os stands, evite aglomerações; 

 

9. Em vista da pandemia e obrigatoriedade, solicitamos que tragam suas máscaras. 

 

http://www.amupe.org/
http://pages.lahar.com.br/cadastro-encontro-de-novos-gestores-2021
http://pages.lahar.com.br/cadastro-encontro-de-novos-gestores-2021


 

 

10. A equipe da AMUPE está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. 

Seguem os contatos: 

 

Gorette Aquino – Secretária Executiva 

Fone/whatsapp: (81) 99217-0478 

e-mail: secretariaexecutiva@amupe.org 

 

 

José Mário – gerente Administrativo-Financeiro 

Fone/whatsapp: (81) 99398-0664 

e-mail: zemario@amupe.org 

 

 

Ana Nery – Coordenadora Técnica 

Fone/whatsapp: (81) 99842-0023 

e-mail: ananery@amupe.org 

 

 

José Coimbra Patriota Filho 
Presidente 

 
 

 


