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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 Edson Pereira Figueiredo, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS 

ao Sr. Tschales Franciel Tschá, nascido em 01/03/1979 na cidade de 

Pato Branco/PR, filho de Rodolfo Tschá Filho e Maria Benta Tschá. 

                          Cumpre consignar que ele chegou no estado de 

Mato Grosso no ano de 1982, na cidade de Itiquira –MT. Aos 14 ( 

quatorze) anos de idade começou a trabalhar com carteira assinada como 

menor aprendiz na Instituição Banco do Brasil e, no ano de 1998 

trabalhou na Prefeitura de Itiquira como responsável pelo setor de RH ( 

Recursos Humanos) com cargo de confiança. 

   Neste liame, ressalta-se que no ano de 1999 

passou no concurso e continuou com o respectivo cargo de confiança. 

Entrementes, no ano de 2009, Tschales se licenciou do concurso da 

Prefeitura de Itiquira e assumiu o setor de licitações da Prefeitura de 

Juscimeira. 

   Ademais, no ano de 2010, o Deputado Ondanir 

Bortolini ( Nininho) assumiu como Deputado Estadual e, por conseguinte, 

Tschales o acompanhou e atuou como chefe de gabinete até fevereiro de 

2015. 
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   No ano de 2015 o Deputado Ondanir Bortolini 

assumiu como primeiro secretário da assembleia, e, assim, Tschales 

assumiu o cargo de Secretário Geral da Assembleia até fevereiro de 2017. 

  Destarte, em maio de 2017, nosso homenageado 

assumiu a presidência da concessionária morro da mesa que tem seu 

escritório na cidade de Primavera do Leste, e a sua base operacional e de 

engenharia na cidade de Poxoréu – MT. 

  Sabe-se que nosso homenageado é uma pessoa 

humilde, solidária e que se preocupa com a população poxorense, pois ele 

sempre que possível contribui com o nosso município, já que se sempre 

dá prioridade para empregar a população do nosso município.   

     Além de um profissional por excelência, não há dúvidas, 

que ele é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do próximo.                         

                              Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa de Sr. Tschales Franciel 

Tschá, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 

                             Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

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

 

                            Vereador Edson Pereira Figueiredo 


