
 
 

CARTA / CONVITE 
Aos Presidentes / Dirigentes de Associações e Federações 

A ABANFARE-PE, juntamente com a ANNEBAF e a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, ao 
 

tempo em que os cumprimentamos , convidamos a todos os Presidentes e/ou Dirigentes das 

Associações e Federações dos Estados do Nordeste/Norte, Filiados ou NOVAS FILIAÇÕES à ANNEBAF 

(ASSOCIAÇÃO NORTE/NORDESTE DE BANDAS E FANFARRAS) para participar do X CONGRESSO 

TÉCNICO NORDESTE / NORTE DE PRESIDENTES E DIRIGENTES DE ASSOCIAÇÃO / FEDERAÇÃO   DE 

BANDAS E FANFARRAS, que será realizado nos dias 10,11, E12, de MARÇO DE 2017, em preparação 

para a X COPA NORDESTE/ NORTE DE BANDAS E FANFARRAS /2017. Para uma melhor organização 

do evento, solicitamos a todos os interessados que enviem com antecedência até o dia 01 de março do 

corrente ano, os dados dos participantes que irão representar cada entidade. Lembramos a todos a 

quantidade máxima de 02(DOIS) integrantes por ASSOCIAÇÃO/FEDERAÇÃO. Os membros da 

Diretoria da ANNEBAF não fazem parte desta contagem. A hospedagem será oferecida em hotel na Ilha 

de Itamaracá, a partir das 14h00min do dia 10 até as 13h00min do dia 12 de março de 2017. 

Lembrando que a hospedagem inclui alimentação. 

OBS: SERÁ CUMPRIDA NA INTEGRA O QUE FOI DELIBERADO E APROVADO EM ATA EM REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ATA A SEGUIR: 

Ata da reunião extraordinária realizada no dia três de dezembro do ano 2016 na quadra poliesportiva 

da Secretaria de Educação de Pernambuco localizada no bairro da Várzea na cidade do Recife estado 

de Pernambuco, onde estavam presentes os seguintes representantes: Júlio Ruffo (Paraíba) Presidente; 

José Edno Gomes(Sergipe) Primeiro Vice Presidente; Raimunda Santana (Bahia) Segunda Vice 

Presidente; Marcia Gomes( Sergipe) Primeiro Secretario; Waldenilson Cunha Costa (Pernambuco) 

Primeiro Tesoureiro; Presidente; Waldenilson Cunha Costa (Pernambuco) Primeiro Tesoureiro; 

Maria Juscileide (Pernambuco) Segunda Tesoureira; Ernandes Lira( Pernambuco) Diretor de 

Eventos; Gabriel Alves (Bahia) Diretor de Patrimônio; Tiago Costa(Ceará) Conselho Fiscal; Armando 

Nobre (Maranhão); Presidente AFABEMMA; Luiz Carlos (Bahia) Conselho Fiscal, ausentes o 

segundo secretário Erivandro Cesar(Ceará) e o presidente do Conselho fiscal Geimisom Bento 

(Paraíba). O presidente Júlio Ruffo iniciou a reunião dando boa noite a todos e agradecendo pela 

presença e passando a palavra para o primeiro Tesoureiro Waldenilson Cunha Costa que proferiu 
 



 
 

sua fala informando que a ABANFAL – AL, PARAIBANDAS PB e ABANFIPE –PE estão em débito 

com a anuidade e sem representatividade nos congressos e Copa NN. Foi colocado em votação e por 

unanimidade ficou definido que a entidade filiada que estiver em débito com anuidade da ANNEBAF, 

deverá efetuar o pagamento até o dia 31 de dezembro 2016, após este prazo a entidade será desfiliada 

automaticamente. Só terá direito de participar do congresso da Annebaf no ano 2017 as entidades em 

dia com a anuidade do ano 2016 e anos anteriores. A entidade desfiliada poderá ter seu retorno para 

ANNEBAF se quitar seus débitos anteriores e pagar à vista o ano em curso da realização do congresso. 

Para novas filiações e já filiadas serão necessários os seguintes documentos: Ata de fundação da 

entidade, ata da eleição e posse da diretoria, estatuto e certidões em dias. Os três primeiros devem este 

registrado em cartório. O presidente Julio Ruffo de posse da palavra disse que Armando Nobre do 

estado do Maranhão no ano 2017 fará uma emenda parlamentar para que Annebaf possa ter verbas 

para realizar ação de eventos. No congresso será vista a questão da sigla da Annebaf, pois o nordeste 

esta participando em peso dos eventos da Annebaf e o Norte nunca vêm e é preciso repensar nessas 

bandas que vem sem representatividade, ou seja, sem esta filiada a ANNEBAF. Amando Nobre do 

estado Maranhão de posse da palavra disse que o interessante é incluir e não excluir. Waldenilson 

tomando posse da palavra disse: Fica difícil uma banda pagar as inscrições da copa e a taxa anual. Em 

ato continuo ele ainda falou que a falta de participação do Rio Grande Norte e que também vamos 

ajudar o estado do RN a filiar uma entidade a ANNEBAF, o Sr. França está fazendo um trabalho 

Belíssimo no Rio Grande do Norte e está se propondo a fundar uma entidade e filiar a mesma no 

congresso da ANNEBAF no ano 2017. O congresso 2017 será realizado no estado de Pernambuco como 

ficou aprovado no congresso da ANNEBAF realizado no estado de Sergipe. Nada mais havendo a 

tratar eu Macia Oliveira Alves Gomes primeira secretaria da Annebaf lavrou a presente ata que vai 

assinada conforme lista de presença. 

 

Publique – se e cumpra-se. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


