
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2019, às 10 horas, reuniram-se os 

senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Sessão 

Extraordinária, sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. 

Após declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos senhores 

vereadores, constatando-se a ausência do vereador Edivaldo Antônio de 

Araújo e a presença dos demais vereadores. Momento seguinte fez-se leitura 

do Requerimento de autoria do Senhor Antônio José Cota, solicitando licença 

do cargo de Prefeito Municipal para tratamento de saúde. Em turno único e 

redação final Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2019, de autoria da Mesa 

Diretora da Câmara que Dispõe sobre concessão de licença ao Sr. Antônio 

José Cota do exercício do cargo de Prefeito Municipal. Após a leitura o Projeto 

foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o vereador Tarcísio 

Bertoldo destacou que a ocasião vivida não era um momento de alegria, uma 

vez que estavam votando uma licença para tratamento de saúde de um 

cidadão que muito contribuiu para a cidade, e que muito ainda pode contribuir. 

Finalizando desejou que Deus proteja e ilumine a saúde do Prefeito Municipal, 

para que se for de sua vontade possa retornar a fim de governar o município de 

Rio Piracicaba. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse 

se manifestar o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019 foi aprovado em 

turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada. A presente Ata será levada ao 

Plenário para discussão, e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será 

publicada. 

Sala de sessões, 19 de agosto de 2019. 
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