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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 João de Jesus Oliveira apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS a 

Srª.  Angelita de Fátima Vieira, nascida no dia 13 de novembro de 

1966 na cidade de Poxoréu- MT, especificadamente no Distrito de Paraíso 

do Leste, tendo como pais o Srº. João Coelho Vieira e a mãe, Dona Maria 

Rosa Vieira. 

                         Com efeito, Dona Angelita passou sua infância 

estudando nas escolas do município, auxiliando a família nos deveres 

domésticos e, por conseguinte, casou-se com João Balbino da Cruz aos 21 

anos de idade, no dia 25/07/1987, de cujo enlace nasceram os filhos 

Wecirley Vieira da Cruz e Widney Vieira da Cruz. 

   A história de dona Angelita começou em uma 

pequena casa de tábua, onde vivia uma família humilde, mas batalhadora. 

Muitos dias foram difíceis, mas Deus sempre esteve com eles, um dia veio 

a primeira luta de seu filho que estava com um tumor no intestino. 

Entrementes, com auxilio de médicos bons e muita fé em Deus, Dona 

Angelita conseguiu vencer essa grande batalha. 

                        Outrossim, ressalta-se que sua entrada no serviço 

público começa em 1985, dois anos antes do casamento. Todavia, foi em 
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janeiro de 1999, que ingressou em definitivo, nas fileiras do serviço, 

atingindo assim, mais de duas décadas dedicadas a municipalidade, na 

função de Agente Comunitária de Saúde. 

           Assim, é notório que Angelita faz jus a presente 

moção de aplauso, posto que é um exemplo de uma profissional dedicada, 

a qual dedicou 21 ( vinte e um ) anos de sua vida ao serviço público.  

 

   É notório que Dona Angelita faz jus a presente 

moção de aplauso, posto que é um exemplo de uma pessoa batalhadora, 

guerreira, e que superou as dificuldades que a vida lhe impôs.    

 

   Encontramos na seguinte frase o que define a 

nossa homenageada: “Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que 

tenho”.     

                       Por esta razão, nos valores que são encontrados 

na pessoa da Srª.  Angelita de Fátima Vieira, temos a grata satisfação 

de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem. 

 

                    A Você, Angelita, nosso agradecimento, nosso 

reconhecimento por ser uma pessoa dedicada e uma profissional 

competente, e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

                    Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

                                  Ver. João de Jesus Oliveira 


