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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, no auditório do 
Instituto Goethe, em Salvador/Bahia, às 10h30, reuniram-se os sócios e Membros da 
Diretoria da Associação de Trompistas do Brasil/ATB além dos participantes do IV 
Encontro Brasileiro de Trompistas e I Encontro Latino-Americano de Trompistas. Em 
presença dos atuais sócios, tratou-se da referente pauta: 1) leitura e aprovação da ATA 
2015; 2) aprovação do relatório de gastos do ano 2015/2016; 3) prestação de contas do 
III Encontro Brasileiro de Trompistas realizado na cidade de Niterói/RJ em 2015; 4) o 
conselheiro Radegundis Aranha Tavares Feitosa pediu a palavra para anunciar que a 
candidatura brasileira para sediar o Simpósio Anual da Associação Internacional de 
Trompistas (49th International Horn Symposium/IHS) no ano de 2017 foi aprovada e que 
o evento ocorrerá no período de 26 a 30/06 de 2017. Diante desse fato, decidiu-se que a 
próxima edição do evento nacional se dará no ano de 2018; 5) Foi aberta a discussão sobre 
as possibilidades de local para o evento do ano de 2018 sem nenhuma candidatura de 
cidade sede; 6) alguns associados sugeriram que a associação poderia pleitear um seguro 
de instrumentos coletivo junto a algum tipo de instituição bancaria, ou seguradora; 7) os 
associados também sugeriram que a etapa semifinal do Concurso Marcus Bonna, 
presente nas edições do nosso encontro nacional, passe a ser aberta ao público e a que a 
etapa final seja transmitida ao vivo pela página da ATB no Facebook; 8) o associado 
Alessandro Jeremias sugeriu que os organizadores dos próximos eventos possam pensar 
em convidar trompistas com perfis diferenciados do perfil erudito, sugerindo o perfil 
popular e/ou artistas que não, necessariamente, sejam trompistas. 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 em livro próprio. 
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