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Ato de formação da comissão de trabalho na área de 
comunicação da assin 

 

 
A ASSIN – Associação dos Servidores do INCAPER, associação 

civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) 

sob o n.º 28.500.916/0001-20, com sede jurídica e administrativa 

na Rua Afonso Sarlo, n.º 160, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 

29052-010 - Telefones 27 3225-3058 / 3137-9879, neste ato 

representando por seu Presidente, SAMIR SERÓDIO AMIM 

RANGEL, brasileiro, casado, servidor público estadual, portador 

da Carteira de Identidade n.° 10469470 RJ, inscrito no CPF sob 

o n.º 075.092.097-14, no uso de suas competências, vem por 

meio do presente: 

 

I - Instituir a Comissão de Trabalho na Área de Comunicação com a finalidade de: 

 

a) Acompanhar a formulação e execução do Plano de Comunicação da ASSIN, 

conforme estabelecido no contrato com a ECOS; 

b) Fomentar políticas de comunicação, propaganda e marketing, gestão e 

segurança da informação; 

c) Desenvolver ações de preservação da memória da ASSIN; 

d) Incentivar a criação de mecanismo de comunicação interativa e participativa 

com os associados da ASSIN. 

 

 

II - A Comissão de Trabalho na Área de Comunicação será composta de: 

 

a) LUCIANA SILVESTRE GIRELLI; 

b) SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL; 

c) RODRIGO DE CASTRO COSME; 

d) CRISTIANE GIANESI DA SILVEIRA; 

e) MERIELEM FRASSON DA SILVA; e 

f) LEONARDO SILVA COUTINHO. 

  

Parágrafo primeiro – A Comissão será presidida pela servidora por LUCIANA 

SILVESTRE GIRELLI. 

 

III - Pelas atividades exercidas na Comissão, os seus membros não receberão 

qualquer tipo de remuneração pela Associação. 

 

IV – Este ato entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser referendado 

pela Diretoria Executiva da ASSIN na primeira oportunidade. 

 

Vitória, ES, 19 de setembro de 2012. 

 

 

ASSIN – Associação dos Servidores do INCAPER 

SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL 

Presidente 


