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t  MOÇÃO DE APLAUSO

PROTOCOLO

N°; 211/17

Data; 26/06/2017

Hora: 09:36

Visto: Carolína
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EMENTA: Outorga Moção de apíauso à Companhia Iguaçu
de Café Solúvel pelos seus cinqüenta anos.

Os vereadores RAPHAEL DIAS SAMPAIO, FERNANDO V.

PEPES, ISMAR MEDEIROS DA NÓBREGA e ANDRÉ LIMA, em conformidade com o artigo 153, inciso

VI da Lei Orgânica do Município, outorgam moção de aplauso e congratulações à Cia Iguaçu de Café

Solúvel, seus funcionários e Diretores pelo aniversário de cinqüenta anos de sua fundação.

JUSTIFICATIVA:

A presente moção de aplauso tem o interesse de manifestar a posição

e a satisfação dos vereadores de Comélio Procópio com relação ao aniversário de 50 anos de fundação da Cia

Iguaçu de Café Solúvel, parabenizando seus funcionários e Diretores por essa grande data.

A Cia Iguaçu de Café Solúvel foi fundada em 22 de junho de 1967,

pela união de vários cafeicultores da região liderados pelas famílias Miyamoto, Hoffing e Castro, sendo que

sua fábrica foi inaugura em 17 de julho de 1.971, posteriormente o controle da empresa passou para a Marubeni

Corporation.

Considerando que a Cia Iguaçu é hoje uma das maiores indústrias

de café solúvel do Brasil e que é parceira da cidade há cinqüenta anos, promovendo o desenvolvimento

econômico e social, é justa a aprovação da presente Moção, que reafirma o reconhecimento e a importância

dessa grande empresa para com nossa querida Comélio.

A história da Cia Iguaçu está intimamente ligada à de Comélio

Procópio, tanto é que hoje é um símbolo da cidade, que por fazer parte do cenário urbanístico do município,

quer porque faz com que a cidade seja conhecida pelo aroma do café.

Além disso, a Cia Iguaçu de Café Solúvel é um exemplo de empresa,

pois sempre procurou o crescimento e a excelência de forma ética e responsável, observando a Lei e o bom

trato com funcionários, clientes e a sociedade procopense.
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Diante disso, propomos essa singela homenagem e contamos

com os votos dos demais vereadores para aprovar essa moção de APLAUSOS E

CONGRATULAÇÕES a essa grande e prestigiosa indústria.

(FER^^ANDO VANUCC
Vereador- PMDB

ISMAR MEDEIROS

Vereador - PSD

Coméllo Procópio, 23 de junho de 2Q>7.
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RAPHAEL DIAS S

VeFeadai>-PMDB

JMA

['eador - DEM
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