
                             

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO 

ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2009/2011 DA  

ASSOCIAÇÃO DE FOTÓGRAFOS DE BRASÍLIA -  AFOTO   

Aos 28 dias do mês de março do ano de 2009, as 10h, nesta cidade de 
Brasília, no Estúdio do Kazuo Okubo (Setor de Clubes Sul, Trecho 2 

 

ASBAC), 
reuniram-se na qualidade de fundadores as pessoas relacionadas em lista 
anexa, que assinam a lista de presenças, tendo por finalidade, única e 
exclusiva, fundar uma associação de direito privado, sem fins econômicos, sem 
cunho político ou partidário, que promoverá a reunião dos senhores associados 
presentes e os que vierem a se associar, para em comum organizarem os 
serviços de caráter recreativo, social, cultural e outros serviços ou eventos 
similares próprios da área da fotografia de interesse dos associados.  

Para presidir os trabalhos, foi indicado, por aclamação, Roberto Castello, 
que escolheu a mim, Isabela Lyrio, para secretariá-lo. Aprovados os nomes por 
unanimidade, deram por aberta a assembléia. Com a palavra, o Sr. presidente 
enfatizou a necessidade de se constituir uma associação capaz de aglutinar 
forças e representar as aspirações de todos os que praticam a fotografia como 
arte e lazer.  

Foi feita a leitura, para todos os presentes, da pauta constante do edital 
de convocação para a presente Assembléia, constando 1 - Deliberação sobre a 
fundação da Associação de Fotógrafos de Brasília que foi aprovada por 
unanimidade pela assembléia presente, 2 - Aprovação do Estatuto Social da 
entidade. Foi lido o estatuto na sua integra, 3 - Eleição e posse da 1ª Diretoria 
e 4 - Deliberação sobre assuntos de interesse geral. Foi informado que as 
decisões da presente assembléia somente serão válidas se obtiverem metade 
mais um dos votos dos associados da entidade, estando todos de acordo.  

Em seguida, submeteu à votação, proposta de denominação social e de 
endereço para a instalação da sede da entidade, já previamente discutidos, 
que foi imediatamente aprovado por unanimidade, da seguinte forma: Estúdio 
do Kazuo Okubo, SCES Trecho 02 conjunto 31 ASBAC  CEP 70200-002.   

Carlos Aversa leu o estatuto, o qual, após ser integralmente lido e 
debatido, restou aprovado por unanimidade com as alterações decididas na 
assembléia,  e segue em anexo, como parte inseparável da presente ata, para 
todos os fins de direito, ficando, portanto, definitivamente constituída a 
associação.  



Em ato contínuo, o Sr. Presidente deu início ao processo eletivo, visando 
compor os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, apresentando à assembléia os 
candidatos oportunamente inscritos, organizados em chapas, submetendo-os à 
votação. Eleita por unanimidade, ficou a Diretoria composta da seguinte 
forma:  

DIRETORIA 

  

Presidente: Rinaldo França Morelli  
Diretor Financeiro: Carlos Ernesto Miranda Aversa 
Diretor Executivo: Alcides Okubo Sobrinho 
Diretor de Comunicação: Isabela Rocha Leão Lyrio 
Diretor de Projetos: Humberto Lemos de Carvalho 
Conselho Cultural: Arthur Gustavo Pereira Monteiro  

Janaína Miranda Lima Silva  
Patrick Grosner 

Conselho Fiscal: Edgard Cesar Neto  
Gisele Porcaro de Oliveira  
José da Silva Rosa   

E, por fim, o Sr. Presidente dá posse aos eleitos, para a gestão de 28 de março 
de 2009 a 27 de março de 2011, passando a palavra para quem quisesse se 
manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser 
tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente 
assembléia geral, determinando a mim, que servi como secretário, que 
lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos 
competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue 
assinada por mim e pelo Sr. Presidente e por todos os eleitos, como sinal de 
sua aprovação.   

Brasília-DF, 28 / 03 / 2009   

____________________________ 
Roberto M. S. Castello 

Presidente   

____________________________ 
Isabela R. L. Lyrio 

Secretária   

ELEITOS:   


