
REUNIÃO ORDINÁRIA CÂMARA SETORIAL DE FOTOGRAFIA 

05/08/2014 

 

Aos cinco dias do mês de agosto de 2014 reuniram-se no espaço da FCBC os membros da Câmara 

Setorial de Fotografia para discutirem a pauta, antecipadamente sugerida, com os temas: 

1 – Análise sobre o Concurso Fotográfico “Seu melhor Lugar” e elaboração de carta ao Prefeito 

manifestando a posição da Setorial de Fotografia sobre a questão. 

2 - Criação de uma página na rede social “Facebook”, específica para Câmara Setorial de 

Fotografia.  

3- Discussão e elaboração de carta ao Conselho Municipal de Política Cultural, à Fundação Cultural 

e ao Prefeito, solicitando espaço fixo para exposições fotográficas na passarela turística da Barra 

Sul. 

4- Dar continuidade as discussões do processo de formatação do FOTOCLUBE ILHA DAS CABRAS. 

Lucio abre a reunião, as 19:14, fazendo a leitura da pauta do dia. Gilberto H faz a apresentação do 

filme em time laps que abrirá a exposição do dia 07. Aprovado com parabenização por todos os 

membros. 

Celso pede questão de ordem e pede desculpas por ter uma reunião paralela e terá que sair, faz 

contribuições sobre a pauta,fala sobre concurso, espaços barra sul e norte, 

1 – Análise sobre o Concurso Fotográfico “Seu melhor Lugar” 

 Retorna a fala de Lúcio falando da questão do concurso, Dagma se manifesta pedindo a 

contribuição dos membros para que não fique sozinha como manifestante sobre o concurso, 

como de fato aconteceu na rede social. Todos discutem o tema e todas suas irregularidades e 

concordam e decidem fazer a carta aberta de forma virtual, como grupo de trabalho, e que na 

próxima reunião seja analisada, e que a Dagma ficará responsável pela redação final com a 

compilação das contribuições. 

2 - Criação de uma página na rede social “Facebook”, específica para Câmara Setorial de 

Fotografia.   

Discutiu-se a questão de separar o fotoclube no facebook da Setorial de Fotografia, pois temos 

informações pertinentes somente a setorial e na página do fotoclube temos diversas pessoas que 

não são membros. Todos concordam e decide-se que ficarão 3 administradores para a mesma, 

sendo Lucio, Dagma e Celso.  

3- Discussão e elaboração de carta ao Conselho Municipal de Política Cultural, à Fundação Cultural 

e ao Prefeito, solicitando espaço fixo para exposições fotográficas na passarela turística da Barra 

Sul. Lucio falou da importância deste espaço para a setorial e que nele também teremos 

oportunidade de comercializar as peças, discutiu-se a questão e que será feito uma discussão 

online onde serão feitas as contribuições dos membros  e que a Any ficará responsável pela 

redação final com a compilação das contribuições.  



4- Dar continuidade as discussões do processo de formatação do FOTOCLUBE ILHA DAS CABRAS 

Dagma questiona o tema com Lúcio, se havia algum documento e ou fato novo da última 

discussão; Lucio esclarece que foi o Celso Peixoto  que pediu a pauta; faz algumas considerações e 

que teremos que ver como proceder. Marcelo fala que teremos um custo inicial e que temos que 

criar alternativas financeiras para fazer toda documentação e que isso irá gerar uma 

responsabilidade jurídica; Flávio sugere que se faça movimentos maiores no Fotoclube, para 

depois criar a jurídica, Leonel fala da dificuldade de se organizar um grupo e os membros que 

serão responsável pelas questões jurídicas, tesoureiros e principalmente reunir os membros, Luis 

Caseca sugere que busquemos reunir o máximo possível de membros para que os custos diluídos 

sejam bacanas. 

Marcelo faz um manifesto sobre a curadoria da exposição, a qual não foi respeitada a distribuição 

dos painéis feitos pelos curadores de fotografia já que os curadores das artes visuais não 

compareceram em dois momentos importantes da montagem da exposição; e sugere que se faça 

um manifesto ao Conselho e a FCBC para que as próximas exposições sejam feitas de forma 

separada, Leonel Tedesco confirma a posição do Marcelo e relata o pedido da galeria para que os 

curadores da fotografia decidissem sobre o total das peças e que suas decisão seria respeitada, e 

que isso não aconteceu, pois que foram mudados os painéis de lugares depois de todo o trabalho 

feito. Encerrou-se a reunião às vinte horas e cinquenta e nove minutos.  

Eu, Dagma Castro, secretariei e redigi esta ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


