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ATA DE REUNIÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE TROMPISTAS DO BRASIL 

2018 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala do Coro - 
CAFF, casa da Música da OSPA, Porto Alegre, RS, às 12hs, reuniram-se os sócios e 
Membros da Diretoria da Associação de Trompistas do Brasil 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 
2017 por unanimidade;  

2) Novos valores para anuidade da ATB e participação no Encontro foram 
estabelecidos. Radegundis Tavares expos a situação de assiduidade dos membros da 
associação mostrando que a redução no valor da anuidade não aumentou o número de 
sócios, pelo contrário, apenas 36 sócios estão em dia com a anuidade. O presidente da 
ATB, Adalto Soares, frisou que a posição dos sócios não deve ser individual, é 
necessário pensar na Associação como uma ferramenta importante para os trompistas e 
não poder participar do encontro não deveria ser um motivo para não pagamento da 
anuidade. Terminou sua fala convidado os sócios a refletirem sobre o exposto. Diante 
dessa informação foram propostos novos valores pensados pela diretoria:  Profissional: 
R$ 200,00; Profissional sócio da IHS R$ 160,00; após 31 de março, R$240,00. 
Estudante R$120,00; Estudante sócio da IHS R$ 80,00; após 31 de março, R$ 160,00.  
Foi falado da importância do pagamento da anuidade até 31 de março para que haja uma 
melhor organização financeira para realização dos encontros da ATB.  

2.1) Foi proposto aos presentes uma mudança para a participação dos encontros anuais 
da ATB onde os sócios pagarão o valor de R$ 50,00 e os não sócios pagarão o valor de 
R$400,00. Philip lembrou aos sócios que os eventos internacionais cobram taxas muito 
maiores para participação em seus eventos. Radegundis informou aos associados 
presentes que a IHS criou uma nova maneira de definir os valores de anuidade. A partir 
de 2018 os valores cobrados de anuidade são baseados no índice de desenvolvimento do 
país, sendo assim agora está mais barato para os brasileiros se manterem associados a 
IHS. Rinaldo propôs diminuir o valor da anuidade para os estudantes. Israel falou sobre 
a importância em participar destes eventos e que o valor cobrado seria justo, pois pode 
ser dividido em e não pesaria muito aos estudantes. Todos precisam se conscientizar 
sobre a importância da ATB. Frente as considerações expostas nesse item, realizou-se 
uma votação, para alteração dos valores de anuidade e valor cobrado para participação 
do encontro 2019, tendo como resultado: aprovado por unanimidade com 1 abstenção. 

3) Comunicados de regularização da ATB. A tesoureira Kathia Bonna falou com os 
sócios que a ATB não tem um CNPJ, mostrou que a diretoria tem trabalhado desde sua 
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fundação para conseguir tirar o CNPJ e ter uma conta de bancária. Informou aos sócios 
que todas as atas foram regularizadas em cartório por Radegundis e que isso tem uma 
burocracia muito grande. Agora com essa regularização é possível ter uma conta própria 
da ATB. Radegundis e Katia explicaram que com o CNPJ e Conta Bancária ficará mais 
fácil conseguir recursos através de editais e projetos. Essa regularização não havia sido 
feita pela quantidade de membros, pois essas mudanças geram um gasto fixo.  

Katia informou aos sócios que conforme aprovado na Assembleia em 2017 a sede da 
ATB mudará para Bragança Paulista, por ela ser tesoureira, abrirá uma conta nesta 
cidade. Assim a sede da ATB ficará mais centralizada para que a diretoria possa 
resolver possíveis questões sobre seu mandato, pois antes a sede da ATB era em Natal. 

Quando Katia assumiu a diretoria abriu uma conta no banco SICRED no nome dela e o 
antigo tesoureiro João Paiva transferiu em 05/02/2018 o valor de R$827,00 que era o 
valor que tinha na conta da ATB. Em maio Radegundis precisou registrar em cartório a 
Diretoria eleita em 2017 e teve um gasto de R$186,24. Até a semana do V Encontro da 
ATB tinha na conta o saldo de R$ 2.625,63, durante o encontro tivemos alguns 
pagamentos presenciais no total de R$ 1410,00. Temos disponível o valor de R$ 
4.035,63. Esse valor será usado integralmente para ajudar custear esse Encontro. A 
prestação de contas foi aprovada por unanimidade.  

Katia aproveitou a oportunidade para pedir aos sócios que atualizem seus dados no site 
e salientou que as secretárias tem acesso aos pagamentos realizados pelo site e os 
presenciais e a base de dados está atualizada.  A 2ª secretária Priscila Viana informou 
que temos 36 sócios em dia com as anuidades e diante dessa informação o sócio 
Rinaldo sugeriu que a ATB enviasse um e-mail aos sócios que não realizaram o 
pagamento para se regularizarem.  

Ricardo Lepre falou sobre a importância de ser sócio e da oportunidade de usufruir dos 
benefícios, como participação nos encontros e descontos em mercadorias. Marcelo das 
Virgens expôs que alguns trompistas não sócios pedem a amigos sócios que vão 
participar do encontro para comprar estojo com desconto. Diante dessa informação 
Rainy propôs a criação de uma lista onde cada sócios possa comprar um estojo. Kathia 
Bonna aproveitou a oportunidade para falar que os estojos pela metade do preço durante 
o encontro é uma oportunidade para ajudar quem não pode ter acesso ao estojo. Mostrou 
aos sócios que os mesmos devem ter uma consciência maior não querendo ter lucro com 
esse benefício e sim permitindo que mais sócios usufruam dessa facilidade.  

4) Apresentação de candidaturas para cidades sede do evento anual 2019 e 2020. Barra 
Mansa se ofereceu para sediar o encontro de 2019 durante alguns dias do Festival que 
eles promovem em julho. Eles se dispuseram a trazer professores conceituados que 
estarão no festival além de professores para o evento. A organização do festival irá dar 
hospedagens para os convidados e Radegundis se dispôs a procurar um alojamento para 
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os participantes. Possivelmente a data do encontro será de 17 a 20 de julho. O sócio 
Luiz Garcia perguntou sobre ser uma data onde existem outros festivais tradicionais. O 
presidente Adalto disse que o atrativo é que a organização tem uma verba para realizar o 
encontro, assim perderíamos por um lado e ganharíamos por outro. Israel lembrou que 
havia uma orientação para que os encontros não se realizassem na mesma época dos 
festivais, Radegundis propôs fazermos um teste pois nesse caso temos uma instituição 
interessada em financiar o evento. Philip falou sobre a importância da cidade, que tem 
fácil acesso, e do festival que é uma garantia que teremos mais pessoas participando. 
Radegundis seria o coordenador do Encontro. A organização de Barra Mansa a 
princípio quer trazer a trompista Sarah Willians. Bonna se comprometeu em financiar a 
vinda de Andrew Pelletier, atual presidente da IHS. Além desses nomes Radegundis 
quer tentar completar os professores estrangeiros trazendo Andrew Bain que é a 1ª 
trompa da Filarmônica de Los Angeles.  Essa candidatura foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. 

A próxima proposta de candidatura é para que Belo Horizonte seja a sede do encontro 
de 2020 com Priscila Viana e Alma Liebrecht como coordenadoras do evento. Essa 
candidatura foi aprovada por unanimidade. 

5) Representantes Regionais. A atual diretoria gostaria de eleger representantes 
regionais para que houvesse uma melhor divulgação da ATB por região e uma 
representação maior para possíveis candidaturas de sede para evento. 

Região Sul – Israel Oliveira 

Região Sudeste – (não foi definido) 

Região Centro Oeste – Rainy Ribeiro  

Região Nordeste – Rinaldo Fonseca 

Região Norte – (nome sugerido = Assem Anguelov) 

Aprovado por unanimidade. Os representantes do Sudeste e Norte não foram eleitos. 

A diretoria se compromete em criar um guia para realização dos eventos e para orientar 
os representantes regionais a conseguirem mais sócios. 

6) Critérios para escolha de professores do encontro. Nas organizações dos eventos 
anteriores sempre tivemos a participação de professores estrangeiros além de 
professores brasileiros que se propõem a tocar e vem como convidados. A diretoria 
atual sugere que apenas os trompistas sócios da ATB sejam convidados a atuar como 
professores durante o encontro, para assim estimular que se envolvam na ATB. O sócio 
Marcelo das Virgens levou em questão se essa obrigatoriedade não afastaria os 
trompistas não sócios, Ricardo Lepre sugeriu frente a este argumento que ao fazer um 
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convite para os professores informasse da vontade em convidá-lo, porém para sua 
participação seria necessário que se associasse a ATB.  Aprovado por unanimidade. 

Israel Oliveira falou sobre o novo momento de organização da ATB, reforçou para os 
sócios atualizarem seus dados no site da ATB e se organizarem para participar do 
próximo encontro. Solicitou a diretoria a incentivar mais os trompistas para se 
envolverem na ATB através do Facebook, WhatsApp e mala direta.  

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  

 

 

 

 

 


