
 

 

ATA DE REUNIÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE TROMPISTAS DO BRASIL 

2015 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, no Teatro do Centro de 
Artes da UFF, em Niterói-RJ, às 17h00, reuniram-se os sócios e Membros da Diretoria 
da Associação de Trompistas do Brasil/ATB além dos participantes do III Encontro 
Brasileiro de Trompistas. Em presença dos atuais sócios, tratou-se da referente pauta: 1) 
aprovar o relatório de gastos do ano de 2015; 2) discutir e votar o valor da anuidade do 
ano de 2016 – que se estabeleceu nos valores a seguir: Profissional R$200,00 e Estudante 
R$120,00. Concedeu-se descontos nas anuidades para pagamentos efetuados até o dia 
31/03/2016 a saber: Profissional R$ 160,00 e Estudante R$ 80,00; 3) definição do formato 
do evento anual, contemplando a seguinte estrutura: aquecimento/ master classes e 
palestras/ concertos com intervalo com tempo hábil para refeições. Definiu-se o valor de 
R$500,00 a ser pago pelo pelos expositores participantes do evento em 2016; 4) 
estabeleceu-se que a Diretoria da Associação deve chegar com pelo menos 1 (um) dia de 
antecedência ao início de cada Encontro a fim de ajudar com detalhes de organização; 5) 
anunciar a candidatura da cidade de Salvador como sede do IV Encontro Brasileiro de 
Trompistas, com data prevista de 18 a 21 de agosto de 2016; 6) apresentar os objetivos 
da Associação para o biênio de 2015/2017 a saber: a) site, b) abrir conta corrente própria, 
c) confeccionar carteirinhas para os associados; 7) eleição e posse da Diretoria eleita para 
o biênio 2015/2017: Celso José Rodrigues Benedito – Presidente; Priscila Martins Viana 
Vieira – Vice-Presidente; Waleska Scarme Beltrami Tavares – Primeira Secretaria; 
Eliaquim Farias de Souza Silva – Segundo Secretario; João Batista Pereira de Paiva Neto 
- Tesoureiro; Robson Gomes da Silva – Diretor de Comunicação, e para o conselho fiscal 
Marcus Cezar Klautau Bonna;  Ricardo Ferreira Lepre e Radegundis Aranha Tavares 
Feitosa, para suplente do Conselho Fiscal André Rodrigues de Lima da Cunha, 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. 

 

A Diretoria 

 


