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NOTA À POPULAÇÃO E SERVIDORES DE ITAARA 

 

Diante dos fatos públicos ocorridos na última semana decorrentes da operação “Santidade” 

deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) após determinação do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), a Prefeitura Municipal de Itaara 

manifesta-se por intermédio da presenta nota à população. 

Assume como Prefeita em exercício Salete Desconzi, que prestará todas as informações 

requeridas pelos órgãos de fiscalização e controle, sobretudo, zelar pela transparência em todas as 

ações e cumprimento irrestrito às Leis e princípios da Administração Pública. 

Neste momento de acentuados desafios, reafirma-se o compromisso de que os serviços 

públicos não serão afetados, inclusive com problemas que já foram sanados pela Prefeita como 

primeiros atos, a exemplo da falta de medicamentos na rede pública de saúde. 

As exonerações dos cargos de chefia e assessoramento são decorrentes da operação em 

questão e não guardam qualquer relação pessoal, sendo que, o provimento das Secretarias de 

Governo se dará de forma técnica e equilibrada para colaboração na organização de fluxos e 

processos. 

De pronto, agradece-se aos servidores públicos efetivos do Poder Executivo que, de forma 

muito responsável, colaboram para a continuidade das atividades e, conclamamos a todos aqueles 

que estejam afastados, que possam retornar às suas funções e ajudar na entrega de resultados aos 

moradores de Itaara. 

No mesmo sentido expressa-se gratidão ao Poder Legislativo Municipal que, logo nas 

primeiras horas, se mostrou ao inteiro dispor para contribuir na solução das questões críticas e de 

políticas públicas da cidade. 

Nesta semana a Prefeita em exercício estará reunida com cada Pasta para estabelecer 

prioridades e aproximar-se dos servidores, assim como, procurará os órgãos de fiscalização e 

controle para realização de um plano emergencial de ações nos próximos 180 (cento e oitenta) dias 

de governo. 

 

Itaara, 22 de novembro de 2022. 

 

Salete Desconzi 

        Prefeita em exercício 


