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Às vinte horas do dia vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quatorze, 

reuniram-se na sede da FCBC os membros da Setorial de Fotografia, sendo os mesmos: 

Celso Peixoto, Nina Coitinho, Dagma Castro, Leonel Tedesco, Marcelo Fernandes, 

Jusselen Maria Nunes, Lucio Rila,  Gilberto Ismar Hartmann, Any Costa, Eugenio 

Andreola, Anielli Lemos, em caráter extraordinário para atender a seguinte pauta:  

1- Eleger dois membros para comporem a Curadoria da Galeria Municipal de Arte 

para Edital Exposição Coletiva para o mês de agosto próximo. 

2- Finalizar o Regimento Interno desta Setorial. 

Jusselem Maria Nunes, titular da câmara, abre os trabalhos citando a pauta do dia. 

Lúcio, suplente de titular, fala aos novos membros sobre a eleição no último Fórum e 

dos assuntos da pauta. Celso Peixoto discorre sobre a importância desta curadoria 

para a coletiva e pede que os membros disponíveis e interessados se prontifiquem a 

ser votados, observando que os mesmos estarão inviabilizados de participar do Edital. 

Dagma Castro comenta sobre a relevância destes curadores serem pessoas que 

tenham conhecimento técnico e artístico para julgar os trabalhos inscritos no Edital, 

fazendo ressalva de que os mesmos terão esta curadoria acrescida aos seus currículos 

e que acredita ser este um ponto muito positivo, além da contribuição para o coletivo 

da Setorial. 

Abrem-se as inscrições e Leonel Tedesco faz sua apresentação deixando-se disponível 

para a votação, da mesma forma Marcelo Fernandes e Eugênio Andreola; os membros 

foram votados, ficando eleitos como curadores à serem indicados: Marcelo Fernandes 

e Leonel Tedesco.  

Dando continuidade à reunião, Jusselen fala sobre a redação do regimento interno e 

que trouxe um modelo para discussão; Celso faz algumas observações e que terá 

sugestões no texto pedindo aos membros que se valorize os profissionais locais do 

segmento e segue dando início à leitura do documento; Lúcio questiona as funções dos 

profissionais relacionadas, sugerindo que se reduza o quadro de abrangência 

profissional no regimento; Leonel  discorre sobre o quadro mínimo de profissionais 

necessários para a produção fotográfica em estúdio; Celso faz suas observações, 

Jusselen dá continuidade a leitura do documento, sendo discutido e feito as correções 

pertinentes é aprovado a redação final do Regimento.  

Não tendo outros assuntos em pauta, encerram-se os trabalhos às vinte e uma horas e 

quinze minutos. 

Eu, Dagma Castro, secretariei e lavrei esta ata. 


