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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Geovane de Souza Conceição, apresenta MOÇÃO DE 

APLAUSOS a Senhora Claudieleia Gonçalves Nascimento, conhecida 

popularmente como “Léia”, nascida aos dez dias do mês de julho de 1970, 

numa fazenda chamada Portão, localizada na estrada que liga Poxoréu a 

Dom Aquino.  

                      Filha de Lindaura Gonçalves da Silva e Arquimedes 

Pereira da Silva, veio ainda criança para morar na cidade de Poxoreu, 

onde concluiu os estudos, casou-se e constituiu família.  

                      Começou a trabalhar como Agente Comunitário de 

saúde em 1998, acompanhando os bairros Jardim Tropical e Novo 

Horizonte, áreas que correspondem a unidade PSF 04. Além disso, coube 

a Léia conduzir as orientações às famílias  residentes nas localidades do 

rio da Mangueira, deparando-se com uma realidade de difícil acesso, 

ausência de saneamento básico, precarização de higiene e, 

principalmente, dilemas sociais que assolam as realidades de áreas menos 

privilegiadas do município, como a desnutrição, o alcoolismo, a 

prostituição e o analfabetismo.  

                       No início da profissão, a aceitabilidade da presença 

do agente comunitário de saúde era encarada com cautela e desconfiança, 
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pois ao adentrar o espaço íntimo e privado dos lares, o agente passava a 

constituir um elemento de composição em meio às fragilidades, 

inquietações e dúvidas, sobretudo, com relação à saúde, alimentação e 

orientações  do corpo.  

           Percebendo a resistência das famílias, Léia precisou 

conquistar, aos poucos, a confiabilidade das pessoas, o respeito e a 

familiaridade para que pudesse cumprir seu ofício com devoção: orientar e 

encaminhar as famílias para a unidade de saúde. Esses mais de vinte anos 

de jornada como agente comunitário foram construídos com o apoio de 

uma grande equipe, sempre prestativa e solidária, atando laços que 

romperam o mero vínculo profissional, tornando-se uma família de  

amigos e amigas que consolidaram o sentimento de orgulho e gratidão 

pelo trabalho que exerce. O pertencimento e a identificação a este 

trabalho fizeram com que Léia buscasse ampliar seus conhecimentos a 

respeito da saúde e do exercício social, concluindo os cursos de Auxiliar e 

Técnico de Enfermagem, e a graduação em Serviço Social, aperfeiçoando 

suas possibilidades de fortalecer o auxílio às famílias de Poxoreu, e 

contribuindo para intensificar a busca de uma maior qualidade de vida à 

população. 

         Portanto, é crível que nossa homenageada faz jus a presente 

moção de aplauso, pois é um exemplo de uma profissional dedicada, uma 

mulher corajosa, persistente e que, com certeza, faz diferença no âmbito 

de nosso Município.  

          Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores que 

temos encontrado na pessoa de Claudieleia Gonçalves Nascimento, 
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temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 

 

        A você, Léia, nosso agradecimento, nosso reconhecimento e 

acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

        Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 04 

dias do mês de dezembro de 2019. 

 

 

Vereador Geovane de Souza Conceição 

  


