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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a Giselha Freschi, 
bem como a todos os demais envolvidos no 16º Leilão, festa que teve como tema 
central o “Direito de Viver”, ocorrida em nosso Município nos dias 10 e 11 de 
setembro de 2022, em prol Hospital do Amor de Barretos. 
 

Colenda Câmara,  
 
 

O Vereador que está subscreve, vem na forma regimental e depois de 
ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações a 
Giselha Freschi, bem como a todos os demais envolvidos no 16º Leilão, festa que 
teve como tema central o “Direito de Viver”, ocorrida em nosso Município nos dias 
10 e 11 de setembro de 2022, em prol Hospital do Amor de Barretos. 

 
Inicialmente, vale destacar a importância do Hospital do Amor de 

Barretos, pois é uma Instituição especializada para o tratamento de câncer, 
atendendo da melhor forma na área de saúde e o seu trabalho é 
reconhecidamente importante para a sociedade. Conta com estrutura física e 
funcional adequada e está devidamente habilitada junto ao Sistema único de 
Saúde – SUS, tanto no âmbito Estadual quanto Federal, além de deter os títulos 
de utilidade pública. 

 
Soma-se a isto, é público e notório o relevante serviço que a instituição 

em referência vem prestando a este Município de Novais/SP, onde durante a 
vários anos vem prestando inúmeros atendimentos a diversos de nossos 
munícipes.  

 
Portanto, torna-se plenamente justificável o interesse em promover em 

nossa Municipalidade um evento desta magnitude, pois visa levantar fundos para 
a manutenção do Hospital do Amor de Barretos, o que em ato continuo, torna com 
todas as palavras, o trabalho daqueles que com empenho, brilhantismo, 
dedicação, competência e esmero de todos, ao qual não mediram esforços em 
fazerem o melhor para a realização do 16º leilão, “ Direito de Viver” se tornar uma 
realidade. 

 



Restou claro que a ação realizada nos dias 10 e 11 de setembro em 
nosso município, foi realizado numa imensidão de carinho, de amor e de 
esperança, onde além de arrecadar, reuniu a população numa demonstração de 
amor ao próximo, bem como aflorou em cada um sentimento de responsabilidade 
com quem mais precisa. 

 
 
Sendo assim, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar todo empenho, e dedicação na atuação em ações sociais públicas em 
nosso Município.  

 
Parabéns Giselha Freschi, bem como a todos estes que foram partes 

integrantes na realização do 16º Leilão “Direito de Viver”, que ocorreu nos dias 10 
e 11 de setembro em nosso Município. 

 
Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 
Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o 
compromisso assumido com nossa População. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 30 de setembro de 2022. 
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