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Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quatorze reuniram-se os membros do Fotoclube 

Ilha das Cabras para a primeira reunião ordinária de preparação da Câmara Setorial de 

Fotografia. Estavam presentes Celso Peixoto, Dagma Castro, Leonel Tedesco, Rodolfo 

Guimarães, Nina Coitinho, Lúcio Lange Rila, Max Yan Scoz e Jusselen Maria Nunes. 

Com a pauta nos assuntos:  

1- Indicação dos representantes da CSFBC, para titular e suplente, bem como a comunicação 

dos mesmos e a conclamação para que os membros compareçam ao Fórum de Cultura no 

dia nove de junho e da mesma forma para que façam as inscrições no site da FCBC. 

2- Pauta do Fórum 

3- Regimento Interno da CSFBC 

4- Documentação do Fotoclube Ilha das Cabras. 

5- Evento alusivo à criação da CSFBC e aniversário dos 07 anos do Fotoclube Ilha das Cabras. 

Dando início à reunião Celso Peixoto fala sobre a reunião do CMC onde foi pedido que as 

Câmaras se reúnam e indiquem seus representantes para a eleição durante o Fórum. Deixou 

seu nome a disposição para a presidência da CSFBC, explanando que está envolvido a bastante 

tempo mas que gostaria que entrassem novos colegas para os trabalhos e a representação 

desta Câmara junto ao CMC. Rodolfo se manifesta deixando seu nome à disposição para 

suplência, Dagma diz que já está envolvida em outras Setoriais e também no BC Filme e que 

estes já absorvem bastante tempo, deixando espaço para os demais membros comporem a 

titularidade da Setorial, indicando Celso Peixoto como titular e para suplência Jusselen. Celso 

Peixoto indica Jusselen como titular e Lúcio Rila como suplente. Ambos acatam as indicações. 

Aberta a votação, todos votam ficando, como definida a seguinte chapa para indicação ao 

Forum: Jusselen como titular e Lúcio Rila como suplente.  

Dando continuidade a reunião, Celso Peixoto faz explanação sobre o Fórum de Cultura, que é 

importante todos participarem, não só pela eleição dos membros, mas também para 

construção do Diagnóstico Cultural e o Plano de Cultura. Os membros discutem e vão 

relacionando sugestões para serem adicionadas ao Plano e da mesma forma ao Diagnóstico.  

Celso também fala sobre o Fotoclube Ilha das Cabras, que já fez uma pesquisa sobre de como 

dar seguimento à criação legal para o mesmo.  

Sobre o aniversário do Fotoclube foi criada a comissão de organização sendo os membros: 

Lúcio, Dagma, Leonel e Rodolfo; que farão reunião para organizar o evento. 

Dando seguimento à reunião, discutiu-se a importância de fazer o Regimento Interno da SFBC 

bem como criou-se a comissão, sendo: Celso Peixoto, Leonel Tedesco, Dagma Castro, Max Yan, 

Jusselen, Rodolfo, Nina e Lúcio.  

Sem nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às vinte e duas horas e quarenta e sete 

minutos. Eu Dagma Castro secretariei e lavrei esta ata. 


