
Câmara Municipal de São João do Pau D’Alho 
CNPJ 01.592.165/0001-62 

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA 
Av. Evaristo Cavalheri,295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D´Alho - SP 

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br  – www.camarapaudalho.sp.gov.br 
 

1 
 

MOÇÃO Nº 025/2017 
    
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS a Dra. ISABEL BERTÃO SARRI , 
pelo brilhante trabalho desenvolvido como cirurgiã-dentista no setor público e 
na iniciativa privada em nossa cidade. 

 

Filha de Paschoal Bertão (in memorian) e Apare-
cida Rebolo Bertão, nascida em 07 de março de 1956, natural de Guaraçai, es-
tado de São Paulo. É casada com o comerciante e pecuarista local, Sr. José Al-
berto Sarri desde o ano de 1979, onde desta união nasceram as duas filhas: Lí-
via e Laila, ambas formadas em farmácia. 

 

A Dra. Isabel é graduada em odontologia – cirur-
giã-dentista – através da UNESP (Universidade Estadual do Estado de São Pau-
lo) na cidade de Araçatuba. No exercício de 1978, foi condecorada a primeira 
aluna da turma de formandos. Em função da transferência do seu esposo, à épo-
ca, bancário, para nossa cidade, mudou-se para cá em 1982, onde iniciou o a-
tendimento ao público em seu consultório. 

 

No ano de 1989, a convite do Prefeito daquela é-
poca, Profº. Aldo Carrara Júnior iniciou o atendimento já como funcionária pú-
blica municipal na Escola Estadual Profº Salvador Ramos de Moura, Centro de 
Saúde e por ultimo na Escola EMEFEI, hoje denominada Escola Municipal 
Profª. Neuza Berbel Bernava. Foram 28 anos de trabalho e dedicação atendendo 
a população e o público em geral onde passou a maior parte do seu tempo cui-
dando e se dedicando as crianças e adolescentes, na qual fazia tratamento de 
acompanhamento na primeira dentição – ensinando a escovação correta, o bo-
checho, o uso de flúor e fio dental.  

 

Desde já agradeço e solicito para que seja encami-
nhada á homenageada cópia do documento ora aprovado nesta Casa de Leis. 

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso 
protesto da mais alta estima e apreço.  

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 26 de maio de 2017 
 

___________________________ 
 ANTONIO DONIZETE PONSO 

 - Vereador - 


