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REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2010

E EXTRAORDINÁRIA
DA
DE MÚSICA
E ARTES,

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dez, na sede
social da ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE MÚSICA E
ARTES, situada nessa capital, na Rua Boa Vista, n.? 186, 4° andar, São Paulo,
em segunda convocação, às 15:00 horas, reuniram-se os associados da entidade,
que apuseram suas assinaturas na lista de presença, regularmente convocados que
foram por editais publicados nos jornais Jornal da Tarde (São Paulo), edição do
dia 25 de fevereiro de 2010, Monitor Mercantil (Rio de Janeiro), edição do dia 25
de fevereiro de 2010, Correio da Bahia (Salvador), edição do dia 26 de fevereiro
de 2010, dias, Gazeta de Porto Alegre, edição dia 26 de fevereiro de 2010 e
Gazeta do Povo (Curitiba), edição do dia 26 de fevereiro de 2010. Nos termos
dos editais, reuniram-se os associados em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, tendo por finalidade, nos exatos termos da convocação, deliberar
sobre os seguintes tópicos, consistente na ordem dia: A) discussão e aprovação
do balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2009;
B) abertura da nova filial da associação, a ser estabelecida em Gioânia/GO; e C)
outros assuntos de interesse geral. Dando início aos trabalhos, procedeu-se à
eleição da Mesa Diretiva da Assembléia Geral, sendo eleito por unanimidade,
para presidir a mesa o Sr. José Carlos Costa Netto, brasileiro, divorciado,
advogado e músico, inscrito no CPFI1\1F sob n." 507.633.508-34, portador da
cédula de identidade R.G. n.? 4656227 SSP/SP, domiciliado na Av. Cidade
Jardim, n.? 427, apto. 134, cidade de São Paulo, Capital do Estado, que convidor~
a mim Maria
Cecília
Garreta
Prats
Caniato,
brasileira,
casada,
advogada, com escritório
na Av. Paulista, n .? 326, 2° andar, cj. 20,
CEP O1311-000, para servir como secretária.
O Sr. Presidente pôs então
em votação a ordem do dia, a saber: a) aprovação do balanço e demais
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2009. Passou-se à
apreciação e discussão do balanço geral e demais demonstrações financeiras da
associação, relativos ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2009,
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bem como o respectivo relatório da Diretoria. Por unanimidade dos presentes,
balanço e relatório foram aprovados, tendo havido aplauso à Diretoria pelo
excelente trabalho que tem sido desenvolvido na entidade ao longo desta última
década, com a crescente elevação do número de associados, implantação de
novas tecnologias em favor dos associados, consolidação de uma estrutura sólida
em defesa dos interesses da classe artística nacional e internacional, bem como
pelo expressivo aumento do volume de arrecadação da associação. b) abertura
de nova filial, a ser estabelecida em Goiânia/GO. Esclareceu o Sr. Presidente
da mesa que a abertura da filial visa angariar associados em Goiânia/GO, cidade
esta que detém atualmente significativos titulares de direitos autorais e direitos
conexos relativos à execução pública de obras musicais. Entende a Diretoria que
a ABRAMUS deve se instalar naquela cidade com o escopo de robustecer o seu
quadro associativo, posto que a presença física da entidade é fundamental para o
bom desenvolvimento da ABRAMUS naquela cidade. O presidente da entidade
Dr. Roberto Corrêa de Mello esclareceu que esteve, pessoalmente, em
Goiânia/GO, e após visitar vários imóveis acabou por optar por aquele que se
situa na Rua João de Abreu, quadra F8, lote 24E, Sala B17, 1° andar, Edifício
ATON, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-110. Posta a matéria em
votação verificou-se a aprovação da abertura da filial, em Goiânia/GO, no
endereço da Rua João de Abreu, quadra F8, lote 24E, Sala B17, 1° andar,
Edifício ATON, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-110,
por
unanimidade. c) outros assuntos de interesse geral. Por fim, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso com o escopo de se discutir
outros assuntos de interesse geral. Como ninguém a pediu, deu por encerrados os
debates. O Sr. Presidente deu, portanto, por encerrada a Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária da ABRAMUS - Associação Brasileira de Música e
Artes, firmando o Presidente e a Secretária o Estatuto Social devidamente
consolidado, Livro Próprio e a Presente Ata e os presentes a Lista de Presença.
São Paulo, 15 de março de 2010.

José Carlos Costa Neto
Presidente da AGOE 2010
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Maria Cecília Garreta Prats Caniato
Secretária da AGOE 2010

Roberto Corrêa de Mello
Presidente da ABRAMUS

( Esta página é lermo integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de ABRAMUS Associação Brasileira de Música e Artes, realizada em 15 de março de 2010)
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