Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do
Rio de Janeiro
CNPJ: 04.661919/0001-87

LXX Fórum Permanente de
Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro

CONVOCATÓRIA
A ACTERJ - Associação de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do Estado Rio de Janeiro, a
Regional Sul Fluminense e o Conselho Tutelar do Município Valença, convocam os (as)
Conselheiros (as) e Ex-Conselheiros (as) Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a participarem do:
LXX Fórum Permanente dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
Tema: O conjunto articulado de ações da política de atendimento
Lema: Fortalecer e integrar a rede de atendimento
Data: 09 a 11 de março de 2018
Local: CEFET – Campus Valença/RJ: Rua Voluntários da Pátria, 30 – Belo Horizonte,
Valença/RJ
Faça sua pré-inscrição no site: www.acterj.org.br

Programação
Sexta-feira – 09.03.2018
8:00 – Chegada e credenciamento
9:00 – Abertura Oficial do Evento
10:00 – Painel - Integração operacional e fluxos para a prevenção da infrequência escolar
12:00 – Almoço
13:30 – Painel - Fluxo de atendimento do Cras e Creas: referência e contra referência
14:30 – Debate
15:30 – Intervalo
15:45 – Painel - Relações e procedimentos entre o Conselho Tutelar e os equipamentos da saúde
mental (Caps, Caps I, Caps AD e unidade básica de saúde)
17:45 – Conclusão dos trabalhos do dia
18:00 – Reunião da Diretoria da Acterj
20:00 – Final da reunião da Diretoria da Acterj
Sábado – 10.03.2018
8:00 – Chegada e credenciamento
9:00 – Painel - Integração Operacional para o atendimento ao adolescente a quem se atribua ato
infracional.
E o Simase (sistema municipal de atendimento socioeducativo), o que é e como funciona?
12:00 – Almoço
13:30 – Painel - Atribuições e Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente e a sua relação com o Conselho Tutelar.
14:30 – Debate
15:30 – Intervalo
15:45 – Painel - Método do atendimento do conselho tutelar: princípios, ética e fluxo.
16:45 – Debate
17:45 – Conclusão dos trabalhos
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Domingo – 11.03.2018
8:00 – Chegada e credenciamento
9:00 – Assembleia da ACTERJ

· Leitura das atas;
· Análise, alteração e aprovação do regimento interno da ACTERJ;
· Composição da Comissão Eleitoral para o IX Congresso de Conselheiros e exconselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (composta preferencialmente por um
integrante de cada regional);
· Prestação de contas, com o parecer do Conselho Fiscal (Análise e a provação das contas
do exercício social do ano de 2017);
· Escolha do município sede para o LXXI Fórum Estadual

· Aprovação dos novos associados;
· Assuntos gerais.
11:30 – Entrega de Certificados aos participantes com mais de 75% de presença no
evento / Encerramento
12:00 – Encerramento
Atenção
- A pré-inscrição deverá ser feita através do site: www.acterj.org.br;
- Local sujeito a lotação. - Somente caberá inscrição no local do evento caso o número previsto não
tenha sido contemplado.
- Taxa de inscrição R$ 80,00 (oitenta reais) a ser pago no local do evento.
- Somente terá acesso ao evento aqueles que estejam devidamente credenciados, sendo o uso do
crachá obrigatório durante todo o evento.
- Só serão isentos da taxa de inscrição os sócios da ACTERJ que estiverem em dia com a
mensalidade.
- Caberá ao Conselho Tutelar do Município sede do evento a indicação do quantitativo de 10% do
local do evento para profissionais e alunos do Município da cidade sede do evento.
- Só será concedido o certificado ao participante com o mínimo de 75% de presença no evento e
com inscrição realizada até 12:00h de sábado.
- Os certificados da rede de atendimento local serão entregues a partir de 18:00h de sábado e os
certificados dos conselheiros tutelares e demais participantes deverão ser entregues a partir do
encerramento da assembleia de domingo.
- Só poderá utilizar o alojamento (0800) o Conselheiro ou ex-conselheiro Tutelar filiado associado
e devidamente em dia com suas obrigações, que apresentar o termo de compromisso devidamente
preenchido.
- A tesouraria funcionará até às 16:00 h do sábado, horário limite das novas filiações.
- Tragam brindes de seus municípios, para serem sorteados para os participantes.

Juarez Marçal
Presidente da ACTERJ
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