ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA DA SAÚDE

Ofício Circular nº 001/2017

Objeto: XXII Congresso Nacional do Ministério Público, com participação da

Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde – AMPASA.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2017.

Prezado (a) Colega,
Cumprimentando-o (a) cordialmente, apraz-me informar-lhe sobre o
XXII Congresso Nacional do Ministério Público, nos dias 27 a 29 de setembro de
2017, em Belo Horizonte/MG, com o tema “Três décadas da Constituição Federal
de 1988: os novos desafios do Ministério Público”, organizado pela Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e Associação Mineira do
Ministério Público (AMMP).
As inscrições podem ser feitas pelo seguinte endereço eletrônico
https://congressonacional2017.ammp.org.br/, onde poderá ser encontrada a
programação e outras informações acerca do evento.
A Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde –
AMPASA comemora a realização do Congresso e informa que fará o précongresso, no dia 27 de setembro de 2017, de 14 às 18 horas, gentilmente
autorizada pela organização do evento, no Centro de Convenções do Hotel
Mercure Lourdes, com endereço na Avenida do Contorno nº 7.315, bairro de
Lourdes, Belo Horizonte/MG.
Não há necessidade de inscrição para o pré-congresso, organizado
pela AMPASA, sendo bastante aquela feita para o congresso nacional.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA DA SAÚDE
Sua participação é fundamental para êxito das discussões e de
efetivas deliberações, com tomada de posicionamento institucional pela AMPASA,
em face dos graves desafios político-jurídicos, verdadeiras ameaças, acerca do
direito fundamental à saúde nesses seus 30 (trinta) anos de Constituição Federal.
A programação do evento da AMPASA está sendo cuidadosamente
elaborada pela Diretoria, permitida a sugestão dos ilustres colegas, visando
melhores propostas-resultados para a Sociedade.
Sem mais para o momento, certo de sua participação nos eventos,
renovo-lhe protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
GILMAR DE ASSIS
Promotor de Justiça
Presidente da AMPASA

