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MOÇÃO Nº 22/2022

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte... 

"MOÇÃO  DE  PARABENIZAÇÃO"

   O Poder Legislativo de Campos Novos - SC, através de um de seus representantes legais, o
Vereador José Tadeu Guzatti, manifesta integral e irrestrita parabenização a...

"DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAI E FILHOS LTDA - DISPAFI,
 PELOS SEUS 40 ANOS DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS"

É com grande satisfação que viemos por meio deste parabenizar essa importante
Distribuidora Camponovense, pelos seus 40 anos de existência. 

Na data de 14 de novembro de 1982, foi fundada a "DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAI E FILHOS LTDA - DISPAFI, a qual iniciou seus trabalhos
com apenas um automóvel (camionete), no município de Treze Tílias até o ano de 2008 onde foi
adquirido o depósito em Campos Novos. 

No início eram atendidos os municípios de Campos Novos, Capinzal e Piratuba, hoje
possuem uma sede em Lages e outra em Chapecó, estendendo assim o atendimento para o Extremo
Oeste, Oeste, Planalto, Meio Oeste, Serra e parte da região do Alto Vale, atuando em 174 cidades,
com 2800 clientes ativos.

 Atualmente atendem 65% do território de Santa Catarina, e a Distribuidora  está
classificada em 1º lugar em Logística de refrigerados nas regiões citadas acima. A Empresa conta
com 60 colaboradores diretos e aproximadamente 50 indiretos, onde com muito orgulho festejam
esta longa jornada de muito trabalho e dedicação ao Município de Campos Novos. 

Esta Casa Legislativa não poderia deixar de reconhecer o trabalho desta excelente
Distribuidora, para tanto, aproveitamos a oportunidade de entregar esta homenagem e desejar-lhes
muito sucesso nesta jornada.

Sala das Sessões, em 16/11/2022.

José Tadeu Guzatti
Vereador

Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Presidente da Mesa Diretora
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