
 

 

ATA DE REUNIÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE TROMPISTAS DO BRASIL 

2014 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, no Auditório da 
Escola de Música da UFRN, em Natal-RN, às 14h30 foi realizada a primeira chamada 
para início da assembleia geral, porém, por falta de quórum, a Assembleia teve início às 
15h00 em segunda chamada. Dessa forma, se reuniram os sócios e membros da Diretoria 
da Associação de Trompistas do Brasil/ATB presidida por Radegundis Tavares e 
Waleska Beltrami Tavares como secretaria para tratar da pauta anunciada na convocação 
e assuntos gerais, a saber: 1 - relatório de gastos da ATB desde sua fundação até o final 
do primeiro ano (09/2013 - 09/2014); 2- valor da anuidade e procedimento de inscrição; 
3 - local do III Encontro Brasileiro de Trompistas; 4 - exposição das atividades, número 
de convidados e número de participantes do I e II Encontro Brasileiro de Trompistas; 5 - 
datas e sugestões de convidados para a terceira edição do Encontro Brasileiro de 
Trompistas. O Presidente iniciou a assembleia apresentando relatório de gastos do 
primeiro ano de atividades da Associação com detalhamento constante no seu livro caixa. 
Seguindo a pauta, foi discutido o valor da anuidade, e decidiu-se pela continuidade dos 
valores cobrados na criação da ATB. Ainda relativo a esse mesmo ponto, foi elaborada 
uma ficha de inscrição para novos associados. Em seguida foi debatido o local do próximo 
evento anual, decidindo-se pela cidade de Niterói-RJ sendo Waleska Beltrami a 
coordenadora geral do Encontro. Em prosseguimento, apresentaram-se os números do I 
e II Encontro Brasileiro de Trompistas com ênfase no crescimento e avanços do evento e 
da referida Associação nesse período. Por fim, os associados deliberaram a respeito das 
possíveis datas e convidados do Encontro seguinte. Sem mais nada a tratar, o presidente 
encerrou a reunião às 15h57 minutos.  

 

 

A Diretoria  


