
 

 

ATA DE REUNIÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE TROMPISTAS DO BRASIL 

2019 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sala de aula 20 do Centro 

Universitário de Barra Mansa – UBM, na cidade de Barra Mansa/RJ, às 14h, reuniram-

se os sócios e Membros da Diretoria da Associação de Trompistas do Brasil/ATB além 

dos participantes do VII Encontro Brasileiro de Trompistas e III Encontro Latino-

Americano de Trompistas. Em presença dos atuais sócios, o Presidente Adalto Soares 

abriu a reunião agradecendo a presença de todos no referido encontro salientando que 

justamente a presença é fundamental para o futuro e fortalecimento da ATB e da história 

da trompa no Brasil. Em seguida convidou a secretária Waleska Beltrami para presidir a 

reunião que tratou da seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação por unanimidade da Ata da 

Reunião Geral de 2018, com a ressalva de alteração da palavra sócio para associado; 2) 

Prestação de contas:  a tesoureira Kathia Bonna informou, que até o presente dia, o caixa 

da associação contava com R$ 15.000,00 de saldo positivo, disponível para despesas do 

encontro atual e/ou para o evento de 2020. Kathia ressaltou a importância de ser associado 

e contribuir para a associação – aprovação unanime; 3) Eleição para a nova Diretoria da 

Associação: a presidente da reunião apresentou a chapa candidata para o biênio 

2019/2021 que foi aprovada por aclamação sendo chapa única formada por Nikolay 

Alipiev Genov (presidente), Marcus Cezar Klautau Bonna (vice-presidente), Waleska 

Scarme Beltrami Tavares (1ª secretária), Priscila Martins Viana Vieira (2ª secretaria), 

Kathia Giugliano de Souza Bonna (tesoureira) Lucca Zambonini Soares (diretor de 

marketing), Robson Gomes da Silva (diretor de comunicação), Celso José Rodrigues 

Benedito (conselho fiscal), Philip Michael Doyle (conselho fiscal), Adalto Soares 

(conselho fiscal), Ricardo Ferreira Lepre (suplente do conselho fiscal), Radegundis 

Aranha Tavares Feitosa (suplente do conselho fiscal) e Rinaldo de Melo Fonseca 

(suplente do conselho fiscal); 4) o associado Alan Vinícius de Souza mencionou que não 

recebeu um e-mail de resposta confirmando seu cadastro na associação; 5) o associado 



Walmir Henrique mencionou que seria importante que o evento oferecesse alojamento 

aos estudantes frente ao custo de hotéis, e Radegundis Tavares, organizador do evento 

pontuou que muitos estudantes desistem de participar de última hora portanto fica difícil 

manejar a logística desta demanda; 6) a associada Alma Liebrecht sugeriu que para a 

questão levantada no item 5, se fizesse uma espécie de carta de responsabilidade com 

possibilidade de reembolso para desistências; 7) o associado Lucca Soares se dispôs a  

formular um questionário de intensão de alojamento para ser disponibilizado através do 

site da ATB em função dos próximos encontros, 8) o associado Marcelo das Virgens 

sugeriu que haja uma contribuição por parte dos associados interessados para cobrir parte 

dos custos com alojamento; 9) os associados Priscila Viana, Alma Liebrecht e Marcos 

Albricker apresentaram a candidatura de Belo Horizonte como cidade sede do encontro 

em 2020, sendo aprovada por unanimidade. Na ocasião, mencionaram que já havia uma 

previsão de data, o período de 16 a 19 de setembro de 2020, 10) o atual Presidente da 

Associação Internacional de Trompistas (IHS), Andrew Pelletier, presente como artista 

convidado do evento, deu seu depoimento a respeito da importância de ser associado a 

uma instituição de classe como a ATB e a IHS e frisou a importância do estreitamento de 

laços entre as duas entidades. Tendo o Presidente franqueado a palavra para qualquer 

consideração e não havendo manifestação de nenhum dos presentes, agradeceu a todos e 

encerrou os trabalhos, pedindo ao secretário que lavrasse a presente ata, onde a diretoria 

assina, tendo sido colhida a assinatura dos presentes.  

 

A Diretoria  

 


