
 

 

 

ATA DE REUNIÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE TROMPISTAS DO BRASIL 

2017 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal-RN, às 08h00, 

reuniram-se os sócios e Membros da Diretoria da Associação de Trompistas do 

Brasil/ATB além dos participantes do 49th International Horn Symposium. Em 

presença dos atuais sócios, tratou-se da referente pauta: 1) leitura e aprovação da Ata de 

reunião da Associação de Trompistas do Brasil ano 2016; 2) aprovação da prestação de 

contas do período 2016/2017, ocasião em que o atual tesoureiro, João Paiva, mencionou 

a diminuição do número de associados pagantes de 92 para 63; o associado Marcelo das 

Virgens sugeriu que houvesse uma redução no valor da anuidade com o intuito de 

manter associados por um maior período de tempo; o associado Savio Barata disse que 

em sua opinião, os motivos para a falta de interesse dos trompistas pela ATB está 

relacionado a falta de divulgação efetiva e direcionada e falta de um site da ATB; o 

atual presidente, Celso Benedito frisou a importância de ser sócio da ATB bem como da 

relevância dos eventos anuais; 3) frente as considerações expostas no item 2, realizou-se 

uma votação para propor a alteração  dos valores da anuidade 2018, tendo como 

resultado: 25 votos a favor da mudança, 9 votos contra a mudança e 2 abstenções; 4) os 

novos valores de anuidade foram estabelecidos da seguinte maneira: Profissional: R$ 

120,00 e Estudante: R$ 60,00. Para associados da IHS – Profissional: R$ 80,00 e 

Estudante: R$ 40,00. Para pagamentos efetuados após o dia 31/03/2018, os valores 

serão – Profissional: R$ 140,00 e Estudante: R$ 80,00; 5) frente aos novos valores de 

anuidade reduzidos, decidiu-se pela cobrança de uma taxa para os eventos anuais da 

ATB, a saber: Profissional: R$ 200,00 e Estudante R$ 120,00; Profissional/Sócio ATB: 

R$ 120,00 e Estudante/Sócio ATB: R$ 60,00 e, Profissional/Sócio ATB e IHS: R$80,00 



e Estudante/Sócio ATB e IHS: R$ 40,00; 6) candidatura e aprovação  por unanimidade 

da nova diretoria da ATB biênio 2017/2019 a saber: Presidente: Adalto Soares, Vice 

Presidente: Philip Doyle, 1ª Secretária: Waleska Beltrami, 2ª Secretária: Priscila Viana, 

Tesoureira: Kathia Bonna, Diretor de Comunicação: Lucca Soares, Conselho Fiscal: 

Radegundis Tavares, Marcus Bonna e Nikolay Genov e Suplente do Conselho Fiscal: 

Celso Benedito e Ricardo Lepre; 7) apresentação das candidaturas para cidade sede do 

evento 2018 a saber: a) Porto Alegre/RS sob a coordenação de Israel Oliveira e b) 

Hortolândia/SP representada por Suellen Magalhães; tendo 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  


