
AMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

MOÇÃO DE APLAUSO:

PROTOCOLO
N°: 201/16

Data: 16/05/16

Hora: 08:45

Visto: Adejacir

EMENTA: Outorga Moção de Aplauso ao Grupo
Empresarial CASSAROTTI.

Edimar Gomes Filho vereador que esta subscreve
no uso de suas prerrogativas legais, em nome do povo de Cornéiio Procópio, depois de
ouvido o Douto Plenário, propõe Moção de Aplauso ao Grupo Empresarial
CASSAROTTI

JUSTIFICATIVA:

O objetivo de homenagear o Grupo Empresarial
CASSAROTTI, empresários que investiram e contribuíram para o crescimento e
desenvolvimento do Município de Cornéiio Procópio, que acreditam na cidade, investem e
geram empregos nesta cidade. A "Moção de Aplauso" é um gesto simbólico para a Casa
agradecer e reconhecer o empenho dos empresários.

Cornéiio Procópio, 16 ck-maio de 2016.

Em Anexo:

PROSPECTO E FOLDERS DA EMPRESA.

GOMES

?ereador
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comida • APARECIDA REGINA CASSAROTTI

CIARIA
REALIZAMOS:

COQUITÉIS, FESTAS DE FORMATURAS, ANIVERSÁRIOS, EVENTOS, JOGOS.
CHURRASCADAS, JANTARES, BOLOS, DOCES, SALGADINHOS E SERVIMOS
MARMITEX, COMIDAS TRANSPORTADAS EM HOT BOX.

A VAM - REFEIÇÕES E VENTOS LTDA, fundada em 2003, desde
começou a firmar contratos com clientes Públicos: Governos Estaduais, Federal e
Municipal, sempre através de Licitações.

Hoje a empresa atua com serviço de alimentação para jogos esportivos,
comida transportada e buffets, alem de atender a grandes eventos em todos os Pais.

Contamos com 43 (quarenta e três) funcionários na unidade de Londrina

A INDÚSTRIA DE ARGAMASSA CASSAROTTI LTDA, fundada em
1997, no ramo de materiais para construção, Ciment Cola ACI para uso interno, ACII
para uso externo e porcelanato e ACIII para assentamento de piso sobre piso, Cal para
pintura cores branco e colorido e rejuntamento nas cores branco e colorido.

Iniciou suas atividade em um terreno e barracão alugado, com uma
pequena produção e 100% manual, com 2 (dois) funcionários.

Hoje estamos instalados no Parque Industrial Domingos Soares Sobrinho,
em terreno doado pelo Município, com 17 (dezessete) funcionários, a produção semi-
industrializado, com frota própria, para transporte de funcionários e entrega da
produção, a produção é vendida para Depósitos de Materiais de Construção e
Construtoras, de toda a região (norte, norte velho e os campos gerais).

AV: SAUDADE 175 - CENTRO - FONE/FAX (43) 3132-2477 CEP 86300-000 CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
E-mail acassarotti2003@yahoo.com.br



ASSEGURAR

O PRAZER DE COMER BEM

ÉUMA MISSÃO.

SERVIR COM

EXCELÊNCIA
GRANDES EVENTOS

EM TODO O BRASIL

ÉUM PRAZER.
Dona Aparecida, fundadora da

Comida Caseira



AComida Caseira nasceu em 1997, com a paixão e dedicação
de Dona Aparecida, na cidade de Cornéiio Procópio (PR), com o
objetivo de fornecer alimentação segura e saudável, seguindo

padrões de qualidade que asseguram o prazer de comer bem.
Hoje a empresa atua nos segmentos de alimentação para
jogos esportivos, comida transportada e buffets, fornecendo

refeições para colaboradores de empresas privadas e do setor
público, além de atender a grandes eventos em todo o pais.

QUALIDADE

COMPROVADA E APROVADA.

Para garantir que as necessidades de nossos clientes sejam sempre atendidas,
somos muito criteriosos com todos os detalhes de nosso trabalho, desde aseleção de
produtos até aequipe de profissionais, treinados para servir grandes grupos.

Investimos constantemente em tecnologia e na capacitação de mão de obra para
assegurar a pontualidade, a qualidade dos serviços, oatendimento diferenciado e o
melhor custo-benefício comprovados pelo mercado.

EQUIPE TOTALMENTE

TREINADA

^-

AUMENTOS

SELECIONADOS

ir

PONTUAUDAOE

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TH

DE CL EO DOS CONTRATOS

SERVIÇOS AVALIADOS AO FINAL DE
CADA CONTRATO GARANTEM A CERTEZA

DA MELHOR ENTREGA.

Ao final de cada serviço nossos clientes oficializam, por melo de um
documento de capacidade técnica, o empenho, o comprometimento e a
pontualidade da Comida Caseira no cumprimento do contrato.

m
' >



CAPACIDADE PARA EXECUTAR UMA AMPLA GAMA

DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADOS
DEDICAÇÃO PARA TORNAR CADA
UM DELES ESPECIAL. ^

COMIDA CASEIRA NA

COZINHA DA SUA EMPRESA

AComida Caseira oferece soluções que garantem
alimentação saudável e balanceada atrabalhadores
de qualquer segmento. Uma delas éa administração
de cozinhas ou restaurantes nas próprias empresas.
Esta atividade é executada por equipes completas que
atuam desde o preparo dos alimentos atéoserviço de
refeições aos funcionários e manutenção do refeitório.
Esta gama de serviços é executada de acordo com as
necessidades de cada cliente, por meio de projetos
personalizados.

ALIMENTAÇÃO PARA
GRANDES EVENTOS

Para atender eventos de grande porte

em todo oBrasil, contamos com serviço
e equipamentos de cozinha móvel cujo
transporte é feito em caminhões defrota
própria, Também dispomos de uma equipe
denutricionistas, que proporciona aos
participantes do evento uma alimentação
balanceada, deacordo com as exigências
nutricionais da ocasião.

BUFFET PARA GRANDES

RECEPÇÕES
Preparamos refeições para confraternizações,
coquetéis, grandes recepções e eventos sociais
deforma personalizada, com um cardápio
especialmente elaborado por nosso chef e sua
equipe para oferecer orequinte e a sofisticação
que cada ocasião merece.

TRANSPORTE DE REFEIÇÕES
COLETIVAS

As refeições coletivas são fornecidas de forma
segura, nos sistemas de alimentação seif-service ou
marmitex, com baixo custo de implantação. Nosso
cardápio para esta modalidade atende desde a
infância até a faseadulta.

Para clientes que não possuem uma cozinha
adequada na empresa, a Comida Caseira
disponibiliza uma estrutura sob medida para
a necessidade do cliente, com veículos para
entrega em local e hora marcados. Otransporte
das refeições é feito em Hot Box, garantindo
que a comida chegue aodestino sempre com a

temperatura apropriada para oconsumo.

HOT BOX. SEU AUMENTO NA

TEMPERATURA IDEAL.

www.acomidacaseira.com.br 5



DE EVENTOS COM ABRANGÊNCIA MUNDIAL ACOZINHAS INDUSTRIAIS.
SERVIÇOS EXECUTADOS COM EXCELÊNCIA EPAIXÃO OANO TODO.

JOGOS MUNDIAIS INDÍGENAS
Programa das Nações Unidas para oDesenvolvimento - PNUD

O 110.000 refeições
café da manhã. almoço. jantar. kit lanche. ceia

Mais de 24 etnias do Brasil | Mais de 24 países atendidos
Recepção vip para a presidente daRepública

FESTIVAL DE ARTE DA REDE ESTUDANTIL (FERA)
Secretaria da Educação do Paraná

i©1160.000 refeições
café damanhã. almoço. jantar. kl! lanche

Mais de 50 cidades atendidas no Paraná I Melhor projeto educacional do Paraná

JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ
Secretaria de Esporte Bdo Turismo

O 450.000 refeições
café ria manhã. almoço. jantar

Mais de 30 cidadesatendidas

PENITENCIARIA ESTADUAL DE LONDRINA II
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (SEJU)

!©1 460.800 refeições transportadas embaladas eagranel
café da manhã. almoço, jantai. lanche

JOGOS INTERNOS DA UDESC (JIUDESC)
UDESC - Universidade do Estado oe Santa Catarina

l©1 3.500 refeições
café da manhã. almoço. jantar. lanche datarde. ceia

CONSTRUÇÃO DO BOULEVARD LONDRINA SHOPPING
OAS S.A.

,1©1 225.000 refeições
café da manhã. almoço. jantar

U
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JOGOS OLIMAR LONDRINA
Colégio Marista

\Q\ 5.950 refeições
café da manhã. almoço. jantar.

JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE
Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

D! 70.000 refeições
almoço. jantar

COPA SUB 20 SP
Prefeitura de Paulínia eFederação Paulista de Futebol

O 2.520 refeições
café da manhã. almoço. jantar, hotelaria completa dehospedagem

Quatro estados atendidos | Alimentação para atletas eprestadores de serviços

JOGOS ESCOLARES DA FESPORTE
Secretaria de Esporte de Santa Catarina

O 90.000 refeições
café da manhã. almoço. jantar

JOGOS INTERNOS DA COPEL
Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL)

Dl 7.350 refeições
café da manhã. almoço. jantar. lanche

CENSE ECASA DE CUSTODIA DE LONDRINA - CCL
Sec. da Família eDesenvolvimento Social do Paraná (SEUS)

í©1 80.200 refeições transportadas embaladas eagranel
café da manhã. almoço. jantar. lanche

UNIDADES POLICIAIS DO PARANÁ
Sec. da Segurança Pública e Adm. Penitenciária do Paraná (SESP/PR)

í©1 558.900 refeições transportadas embaladas eagranel
café da manhã. almoço. jantar. lanche
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ATENDEMOS EM

TODO O BRASIL

AVENIDA SAUDADE, 175

CENTRO - CEP 86300-000

CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
43 3132-2477.43 3132-1250

www.acomidacaseira.com.br


