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SENHOR PRESIDENTE 
  
O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário e, se aprovado, 

esta Casa encaminhe VOTOS DE CONGRATULAÇÕES com entrega de DIPLOMA, homenageando a 
empresária do ramo de vestuário, loja La Leste de Osório, ELIZABETE REGINA DE MEDEIROS. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Loja La Leste de Osório está completando 30 anos de fundação. São três décadas dedicadas 

aos seus clientes levando o melhor da moda infanto-juvenil, bebê, adulto, nas coleções masculina e 
feminina. 

 Idealizada pela empresária Elizabete Regina de Medeiros, engenheira Civil por formação, 
natural do município de Maracajá, em Santa Catarina, a empresária chegou a trabalhar no ramo da 
construção civil por dez anos até iniciar na área do vestuário. 

 
Neste ano, a La Leste também completa 15 anos em imóvel próprio, num prédio amplo e 

moderno. Casada com o empresário do ramo supermercadista de Tramandaí, Paulo Renato Winter, o casal 
tem três filhos: Laura, 28 anos, Engenheira Civil que trabalha numa multinacional francesa, Paula, 26 anos, 
Design de Moda e Aloysio, 20 anos, estudante de Ciências da Computação. A família se mudou para Osório 
quando os filhos ainda eram pequenos. 

 
Sobre o futuro do empreendimento, a empresária projeta inovações para atender cada vez 

melhor a clientela. Acredita que a ampliação da La Leste e o aperfeiçoamento da gestão estão como 
prioridade neste momento para proporcionar melhor qualidade de atendimento, fazendo com que os 
clientes encontrem na loja as roupas que mais se adequem às suas necessidades. 

  
Sala de Sessões em 06 de dezembro de 2021. 

                                                              
  
  

Vereador Ricardo Bolzan 
Líder Bancada PDT 

 


