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MOÇAO N" Uu' DE 2022
CNUNNN MUNICIPAL DE CASCAVEL

Recebido em: à?r/ü) lÀÀ-

simo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel;
Protoõolo

Â Câmara Municipal de Cascavel, por meio de seu representâflte legal, subscritor da presente
proposição legislativo, nos termos que Íegem o arts. 157 e 158 do Regimento Intetno desta

Casa hipoteca, após deüberação legislativa, UOçÃO DE ÀPIÁUSOS a Excelentíssima
Senhora Fabíola Anselmo Paranhos, pelos relevaÍrtes e meritórios serviços 1>restados fiente à

Presidência de Honra e Volunúria Aíva de Gestão do Programa do V<>luntariado Paranaense

- Provopar.

Dê-se ciência da presente MOÇÃO DE APLÂUSOS a Excelentíssima Senhorz Fabiola
Ânselmo Paranhos, Ptesidente de Honra do Progtama do Voluntariado Paranaense -
Provopar.

E a Moção, Sala das Sessões.

Cascavel, 28 de julho de 2022.

spínola

Exposição de Mouvos

A presente pÍoposta legislativa visa demonstÍaÍ o nosso reconhecimento a Fabíola Ânselmo
Paranhos esposâ do atual prefeito de Cascavel Leonaldo Patanhos, pela dedicação e excelente trabalho
realízado frente à gestão do PROVOPAR. Este méritc' precisa ser teconhecido pela sociedade
cascavelense, já que a pdmeta-dama é muito sensírrel às causas soci.ais. Sendo que âtuâ a quase seis

anos como Presiàente de Honra do PROVOPÂR CASCÂVEL, prestando apoio a mais de seis mil
famflias cadastradas.

Desde 2017, quando Fabíola assumiu como Presidente de Honra do PRO\rOPÂR, consegúu
arrecadar mais de 250 toneladas de doações de alimefltos, e mais de 600 mil peças de roupâs e calçados,
que são destinados todos os dias para os projetos, oÍicinas e pessoas que precisam de aiuda.

O PROVOPÂR CÂSCÂVEL, por meio da Cozrnha Social oportuniza o acesso a refeições
saudáveis e balanceadas aos usuários da Política de Âssistência Social além de proporcionar
palestras de orientação e qualificaçáo. Â cozinha atende ao público de segunda a sexta-feira,
as 13h15 e são servidas em média, 1,2 rrt:J refeições por mês de forma gratuita.
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Além das refeições, o PROVOPAR CASCAVEL também atua poÍ meio de Oficinas de

panificação, corte e costuÍa oficina de beleza e ttabalhadores domésticos, com o objeuvo de aumentar a

renda famitar dos inscritos nos pÍogÍamas da Entidade e reaizar a inserção deles no mercado de

trabalho, incentivando a independência Frnanceira e melhotando a qualidade de vicla famiüar. A OSC
tem mais de 6 mil famflias cadastradas.

Fabíola atualmente também é Presidente da ADAN{OP (Associação das Damas do Oeste do
Paraná), desenvolve trabalhos de voluntanado hâ mais de 20 anos. Â ÂDÂMOP liderada por ela

repÍesentâ 54 municípios e seu quadro é formado por 50 primeiras-dâmas e quatÍo prefeitas.

Por isto, esta mulher vocacionada ao bem servir, que de forma contínua vem ajudando aqueles
que mais necessitam, é digno desta homenâgem, que mesmo simples, em forma cle NÍoção de Âplausos,
teflete o reconhecimento e a graadào, hipotecada por essa Casa de Leis.
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