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Protnculo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos que Íegem o art. 148-Â do Regimento Interno desta Casa de Leis,
seja consignado nos Anais desta Sessão Legislativa Voto de Congtatulações e Aplausos a

Senhor Fabíola Ânselmo Paranhos em homenagem a sua eleição e posse ftente à Ptesidência
da Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná, ocorrido no dia 27 de abril de
2021.

Dê-se ciência deste com nossas mais sinceras congÍatulações a Senhora Fabiola Anselmo
Paranhos, extensivo as demais membros da Diretoria desta conceituada associação de

ÍepÍesentântes das primertas damas do Estado.

É o q.r" ÍequeÍ. Sala das Sessões.

Cascavel, 30 de abril de2027.

Josias de Souza
Vereador/MDB

Exposição de Motivos

É .o- grande otgulho e admtação que me congÍâtulo com a Senhora Fabiola
Ânselmo Paranhos e a todas as demais mulheres membros da Diretoda pela sua luzida e meritória
eleição e posse ftente à Ptesidência de uma das mais lmportantes associações de nosso Estado que é a
Âssociação das Pdmeiras Damas do Oeste doParanâ - ADÂMOP.

Nossa Primeira Dama Fabiola, tenho ^ certez^ de que a sua capacidade
administrativa e políuca frente a ÂDÂMOP irá conttibuit em müto parâ que as pâutâs levantadas pela
entidade, sejam respaldadas e inseridas em prol de toda a população.

A mulhet é sinônimo de conquistas. E a Pdmeira Dama transborda em
conhecimento éuco que a colocâ como uma das principais írguras púbücas de nosso Estado, Que a sua
Dfuetoria possa unir forças, p^ra que em conjunto com as mulhetes de nossa região e Estado a
ÂDÀMOP seja uma das mais respeitada e admiladas associação, que no cenârío de atuações pautou-se
por ações que enobreceÍam a sua existência.

Parabéns e coloco-me a drsposição nesta Casa de Leis para que junto possamos lutar
poÍ pautas positivas para nossa cidade.
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