F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
1ª Reunião de Diretoria de 2019 - Delegazione Brasile
Data: 28/01/2019
Horário: 15:00 h
Local: Cantina C...Que Sabe - SP
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de 2019, foi realizada uma reunião de diretoria da
Federazione Italiana Cuochi – Delegazione Brasile, na Cantina C...Que Sabe, a Rua Rui Barbosa, 192, na
Bela Vista, as 15:00 horas. A reunião contou com nosso presidente, Bruno Stippe, o secretario geral
Paschoal Iuliani e os diretores Silvio Falcon, Fernando Sírio, Marcelo Magaldi, Juan Soares, Ailton
Piovan e Mario Tacconi. Tivemos também a presença dos associados Nicolo Ferdico e Adan Al Garcia. O
Secretario começou informando que nosso estatuto e CNPJ encontravam-se desde 2011 inativos e que
medidas foram tomadas para deixar todos os documentos da FIC Brasile atualizados. Foi anunciado
pelo presidente que a partir desta data Diego Koppe, passa a responder como Diretor Financeiro e que
Juan Soares, passará então a Diretor de Eventos. Aproveitando o momento, foi informada a situação
de nossa conta bancária, que foi conferida até o último dia do ano, por Diego Koppe, para que pudesse
adentrar ao cargo e que este encontrou normalidade nos depósitos por parte dos associados e nas
saídas de valores, confirmadas por notas fiscais e recibos. Aproveitando o momento, o secretario
apresentou as últimas despesas em relação ao evento da convenção de final de ano, dos gastos
corriqueiros e os valores com as atualizações de documentos em cartório entre outras, sendo
devidamente apresentados aos presentes e conferidos. Mais uma proposta foi colocada em pauta,
embasada no artigo 2º, parágrafo 5º, foi proposto que devido aos relevantes serviços realizados pelos
diretores Ailton Piovan e Carlos Soares, foi proposto a totalidade de isenção no pagamento de
anuidade, proposta que foi imediatamente aprovada. Seguindo no mesmo raciocínio, os associados e
diretores que muito contribuem a cada ano com o crescimento e manutenção da associação,
contribuiriam com uma anuidade reduzida, com apenas o valor da inscrição vigente na FIC Itália,
proposta que foi também aceita por unanimidade, portanto, para a inscrição de 2019, pelo trabalho
exercido no ano de 2018, ficam beneficiados os senhores Diego Koppe, Silvio Falcon, Bruno Stippe,
Paschoal Iuliani, Fernando Sírio, Adan Al Garcia, Iuri Capelletti, Lúcia Capelletti e Juan Soares. Na
sequencia, foi colocado em pauta o caso dos certificados, que a partir deste ano, serão entregues
digitalmente para os associados, proposta aprovada. No mesmo tema, as placas que entregávamos
anualmente, serão entregues apenas perante encomenda, pagamento e retirada por parte do
requerente. Finalmente foi colocada em votação a proposta para o pagamento de uma Assessoria de
Imprensa para a FIC Brasile a caráter de teste, para incrementarmos nossas ações e trazermos maior
visibilidade para a FIC Brasile e seus associados. A empresa tem tradição neste setor no mercado e
chama-se "Tudo em Pauta", com sede na Al. dos Maracatíns, 1217, Indianópolis - SP. A proposta foi
aprovada por um período de seis meses, podendo ser interrompida sem custos, caso em noventa dias
não apresente resultados satisfatórios. Sem mais assuntos, às 18:00 horas, o presidente deu por
encerrada a reunião. Assinam por ser verdade o resumo acima:
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