
 

Ata de Assembléia Geral 

 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às 10:00 horas, na sede 
da AFOTO, Associação de Fotógrafos de Brasília, localizado no Estúdio Casa da uz 
Vermelha, ASBAC, realizou-se uma Assembléia Geral, com o comparecimento dos 
associados discriminados abaixo, convocada pelo presidente da AFOTO, conforme edital 
em anexo, de acordo com o previsto no Estatuto Social da AFOTO. 

O presidente, Rinaldo Morelli presidiu a assembléia e deu início aos trabalhos, nomeando 
Isabela Lyrio para secretariar o evento. Foi registrada a presença dos seguintes 
associados, que assinaram o termo de presença (em anexo): 

• Arthur Monteiro 
• Carlos Aversa 
• Gisele Porcaro 
• Hélio Rocha 

• Isabela Lyrio 
• José Rosa 
• Kazuo Okubo 

 

• Patrick Grosner 
• Rinaldo Morelli 
• Wladia Drummond 

A seguir, o presidente leu o Edital de Convocação, contendo assuntos a serem 
deliberados na Assembléia. E deu prosseguimento à assembléia tratando da proposta de 
reorganização da diretoria. 

O Diretor Financeiro Carlos Aversa iniciou a reunião propondo alterações a serem 
realizadas no Estatuto Social da AFOTO e desta forma, distribui aos presentes cópias de 
parte do Estatuto para serem discutidos: Capítulos 44 a 56. As alterações são referentes 
à redistribuição de tarefas, baseado na experiência de atuação da diretoria nos primeiros 
meses, onde se observou cargos com poucas atribuições e outros com sobreposição de 
tarefas.  

O associado Hélio Rocha sugeriu que a nova diretoria fosse constituída por um mínimo 
necessário de cargos. Carlos Aversa lembrou que o estatuto prevê a criação de 
Gerências Especializadas, que podem acrescentar capacidades à diretoria, sem a rigidez 
do cargo de um Diretor. A proposta de uma diretoria mínima foi aceita por unanimidade.  

Carlos Aversa também sugeriu a criação do cargo de Diretor de Relações Institucionais, 
responsável por cuidar das relações com órgãos diversos, públicos ou privados. Concluiu-
se que essas tarefas são inerentes ao cargo de presidente, que pode exercê-lo 
diretamente ou por delegação aos diversos membros da diretoria, que podem, 
eventualmente, representar a Associação em atividades como reuniões de projetos com 
eventuais patrocinadores. Em resumo, a proposta foi recusada pela maioria. 

Outros pontos específicos foram sendo modificados durante o decorrer da reunião e 
chegou-se à seguinte estrutura, levando em conta a quantidade de pessoas na diretoria: 
Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Eventos e Projetos, 
Diretor de Comunicação. Não haverá alteração no número de  três Conselheiros Fiscais.  

Rinaldo Morelli questionou o isolamento e a função do presidente na distribuição sugerida 
por Carlos Aversa, que alegou ser o Presidente responsável por coordenar todas as 



áreas, por isso não deve assumir nenhuma tarefa executiva. Todas as diretorias poderão 
contar com um gerente executivo, que irá auxiliar a execução dos trabalhos e também 
terão atividades extras a serem distribuídas pelo presidente se necessário for. 

Isso posto, o Diretor Financeiro Carlos Aversa se dispôs a reescrever as atribuições e 
funções da nova diretoria, com base nas definições da Assembléia, para em próximo 
encontro, alterar o Estatuto Social da Associação. 

Foi comunicada a vacância dos cargos da Diretoria de Projetos (Humberto Lemos), da 
Diretoria Financeira (Carlos Aversa), da Diretoria de Comunicação (Isabela Lyrio), de 
duas das vagas do Conselho Cultural (Arthur Monteiro e Janaína Miranda). 

Foram feitas as propostas de reorganização da diretoria, da seguinte forma (vinculada a 
aprovação da nova estrutura de cargos, descrita acima): 

• Presidente: Rinaldo Morelli (permanece) 
• Diretor Administrativo: Gisele Porcaro (atual Conselheira Fiscal) 
• Diretor Financeiro: vago 
• Diretor de Projeto: Kazuo Okubo (atual Diretor Executivo) 
• Diretor de Comunicação: vago 
• Conselho Fiscal (1): José Rosa (permanece) 
• Conselho Fiscal (2): Edgard César (permanece) 
• Conselho Fiscal (3): Patrick Grossner (atual Conselheiro Cultural) 

O Presidente também propôs, e a Assembléia concordou com a criação dos cargos de 
Diretor Regional no Rio de Janeiro, a ser ocupado por Carlos Aversa, após seu 
desligamento da Diretoria Financeira e a criação da Gerência de Projetos, vinculada ao 
Diretor de Eventos e Projetos, a ser ocupada por Duda Moreira Salles. Estas nomeações 
deverão oficializadas oportunamente pelo presidente. 

Foi decidido que a próxima Assembléia, que tratará dos cargos vacantes e da modificação 
da estrutura da Diretoria, no Estatuto, será no dia 23 de dezembro de 2009, às 19h em 
primeira chamada, no Estúdio do Diretor Executivo Kazuo Okubo. 

Carlos Aversa, Diretor Financeiro, propôs e foi aceito por unanimidade, que a cobrança de 
mensalidade tenha uma renúncia da seguinte forma: todos pagam a mensalidade do mês 
de sua inscrição e o mês de dezembro será devido por todos, correspondendo à segunda 
mensalidade para todos os já inscritos, inclusive os que já pagaram trimestralidade, 
semestralidade e anuidade. Estes terão um crédito de meses correspondente aos meses 
de renúncia entre a sua inscrição e o mês de dezembro de 2009. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimento dos associados e 
encerrou a reunião, do qual eu, Isabela Lyrio, lavrei a presente ata, que vai assinada, 
ainda, pelo presidente Rinaldo Morelli. 

                                                                                  

Rinaldo  Morelli                                                                            Isabela Lyrio        
Presidente da AFOTO                                                                   Secretária da Assembléia                  


