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Duque de Caxias – RJ 23/09/2021 

 

Edital n°001/2021 – GP/FFABERJ 

 

O Presidente da Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro, 

em pleno exercício do cargo e no uso das atribuições legais, convoca: 

Art. 1º Os Presidente e Diretoria das Entidades Filiadas ou seus prepostos, para V 

Congresso Técnico e Pedagógico Estadual do Rio de Janeiro, a se realizar no dia 23 de 

outubro do corrente ano, em Itaguaí - RJ. 

Art. 2º O evento em referência será realizado no formato híbrido (virtual e presencial), 

síncrono, através de plataforma de videoconferência para os participantes virtuais. Para 

as instituições filiadas, serão destinadas 3(três) vagas para inscrição no formato 

presencial, aos quais será oferecido alimentação no local do evento. 

Art. 3º Aos participantes no formato virtual, fica assegurado o direito a voz e ao voto, 

sendo um votante por entidade filiada, na forma do estatuto.  

Art 4º O participante designado para a participação presencial deverá efetuar sua 

inscrição e confirmar participação através do email: presidenciaffaberj@gmail.com , até 

o dia 16 de outubro, informando o nome do referido participante e seu número de RG 

no corpo do email. 

Art. 5º As inscrições deverão ser realizadas através de preenchimento de formulário 

situado no link https://forms.gle/d74QnxtRAorNupfy8  , que também poderá ser 

solicitado através do email: presidenciaffaberj@gmail.com 

Informamos que os encaminhamentos de pauta por parte do Conselho Técnico Estadual 

e do Tribunal de Ética e Disciplina da FFABERJ, bem como as proposições por parte 

dos filiados, serão encaminhados em consonância com o Estatuto, em seu artigo 18. O 

email para o envio de proposições será: presidenciaffaberj@gmail.com  

 

Evento: Congresso Técnico e Pedagógico da FFABERJ – 2021 

Local: CIEP 300 Municipalizado Prefeito Vicente Cicarino 

Endereço: Avenida Piranema, S/N , bairro Santana , Itaguaí-RJ. 

Horário: 8h às 18h 

https://forms.gle/d74QnxtRAorNupfy8
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Cronograma do Congresso 

Dia 23/10/2021, sábado às 8h. 

- Recepção e Credenciamento; 

 - Café da manhã 

- Recepção dos congressistas virtuais e presenciais; 

- Abertura oficial; 

 - Leitura e aprovação do Programa Provisório; 

 - Filiação e homologação de novas entidades; 

 - Prestação de contas 2019/2020; 

 - Proposição e votação da alteração do Regimento do Conselho Técnico 
Estadual 

 - Proposição e votação de alteração do Regimento do Tribunal de Ética 
e Disciplina; 

 - Alteração do Regulamento Estadual da FFABERJ 

- Relatório do Conselho Fiscal; 

 - Assuntos gerais; 

Almoço de 12h às 14h 

 - Palestra: Maestro Lélio Alves 

 - Palestra: Professora Ana Karolina Saturnino 

 - Leitura e aprovação da ata; 

 - Encerramento; 

Publique-se. 

 

Duque de Caxias, 21 de setembro de 2021 

 

Tiago Farias Xavier da Silva 

Presidente da Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro 
FFABERJ. 

 


