F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
4ª Reunião de Diretoria de 2021 - Delegazione Brasile
Data: 05/10/2021
Horário: 18:00 h
Local: Refúgio Dinamarca - Mairiporã - SP
No dia cinco de outubro do ano de 2021, foi realizada mais uma reunião de diretoria da Federazione
Italiana Cuochi – Delegazione Brasile, no refúgio Dinamarca na cidade Mairiporã, interior de São Paulo,
com início as 18:00 horas. A reunião contou com nosso presidente, Bruno Stippe, o secretario geral
Paschoal Iuliani e os diretores Diego Koppe, Fernando Sírio, Nico Ferdico, Adan Al Garcia, Mario
Tacconi, Lúcia Capelletti e Roberto Ravioli. Como primeiro assunto, foi confirmado que os gastos
relativos a convenção ficaram abaixo do valor estipulado pela própria diretoria, somando um total de
R$ 68.646,71 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), com a
presença de 224 associados, 42 convidados, 22 alunos de gastronomia e mais 64 pessoas entre staff
das firmas participantes e colaboradores, totalizando mais de 350 pessoas no local. Na sequencia, o
presidente comunicou que devido a entrada de uma quantidade grande de associados na Fic Brasile,
após nosso acerto com a Fic Itália, estará fazendo um novo aporte relativo a esta diferença entre
número de associados e membros realmente associados este ano. No total serão mais 50 inscrições,
no valor de 34 euros cada, totalizando 1700 euros enviados para a conta da Fic Itália. (seguindo
documentos em anexo). Como último assunto na pauta, foram aprovados para que carreguem o selo
de "aprovado" da Fic Brasile, como cessão de direitos de uso por tempo limitado, os produtos
esculpidos em madeira da Uai Wood (contrato em anexo) e do utensílio Ferratelli da associada Ana
Cláudia Morale (contrato em anexo). Sem mais assuntos, o presidente deu por encerrada a reunião.
Assinam por ser verdade o resumo acima:
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