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MOÇÃO DE APLAUSO N°.Ol112018 

É com imenso prazer e contentamento que tenho a homa de saudar a Sra. V ALDETH 

HELENA ALVES DOS SANTOS pelos serviços prestados em nosso Município. 

Nascida em Sapucaia do Norte, Galiléia - MG, no dia 21 de março de 1962. Morou em 

Ecoporanga até os 8 anos de idade, mudando com toda sua família para Baixo Guandu. 

Pessoa muito querida pelos seus parentes e amigos, até hoje. Cursou Geografia na 

FAFIC em Colatina, mas acabou nunca atuando na profissão. 

Casou-se em 20 de Janeiro de 1985, com Elio José dos Santos, gerando 3 filhos que são 

seus amores. Aline, nascida em 1986, Enio, em 1988, e Natale, em 1992. Estando os 

três hoje residindo em Marilândia, atuando como Médica Veterinária, Engenheiro Civil 

e Arquiteta Urbanista, respectivamente. 

Iniciou sua carreira na área da saúde em 1981, em Baixo Guandú, onde a princípio 

trabalhou sem remuneração por 6 meses, tão grande era a vontade de trabalhar. Após 

esse período foi assinada sua carteira de trabalho tornando profissional da saúde, por 5 

anos, neste município. Devido à carreira do esposo, que na época havia passado no 

concurso da EMA TER, mudou-se para Marilândia em 1986. 

A princípio iniciou trabalhando em vários programas que foram sendo implantados, 

como o SISV AN (Sistema de vigilância Alimentar e Nutricional), acompanhando o 

desenvolvimento das crianças do município. Nesta época desenvolvia os trabalhos junto 

às gestantes, puerperal (após o nascimento) e nutrizes (época de amamentação), em um 

trabalho zeloso e minucioso. 

Trabalhava no acompanhamento dos diabéticos e hipertensos, assim como também em 

campanhas pelo posto de Saúde com palestras sobre AIDS e DST, por anos até que 

houve a descentralização dos trabalhos onde as ações passaram a ser desenvolvidas por 

equipes denominadas ESF (Estratégia de Saúde da Família). A partir deste momento 

passou a atuar como Coordenadora dos Programas de Tuberculose, Hanseníase e 

Tabagismo. Foram realizadas muitas ações para a erradicação e o tratamento destas 

doenças. Fazendo sempre um grande esforço para alcançar as metas exigidas, com um 

trabalho intenso na divulgação destas doenças terríveis que ainda são realidades em 

nosso município. O tabagismo era a menina dos olhos de Valdeth, problema terrível, 
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responsável por dizimar muitas famílias, e que com carinho e muita dedicação se 

conseguiu reverter bastante o quadro que antes era intenso neste município. Trabalhou 

com empenho e amor por 33 anos, aposentando em 2014, aos 53 anos de idade por 

tempo de serviço. Sente saudades do ambiente de trabalho, das pessoas que conheceu e 

um carinho por todos que ajudou. 

Atualmente aposentada, trabalha independentemente como artesã, com o projeto Cores 

da Terra e demais outros trabalhos. Tendo feito quadros para clientes em outros estados, 

e indo até outros países, como Portugal. 

Agradece a este Município e a todos que a acolheram nesta cidade tão querida e amada 

tornando-a sua cidade, cidade de seus filhos, e também dos seus netos Lucas, Elio José 

e Helena. 

Diante o exposto externo a homenagem publicamente a Sra. V ALDETH HELENA 

AL VES DOS SANTOS, representando o reconhecimento dos trabalhos sociais 

realizados. 

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO depois de ouvida à douta decisão do 

Plenário, seja oficializada a Sra. V ALDETH HELENA AL VES DOS SANTOS os 

nossos mais sinceros votos de parabéns e sucesso. 

Sala das Sessões 

Em, 26 de junho de 2018. 

r' ...-- A~~ r odrigues Santana 

Vereador 
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