
CARTA DE RENÚNCIA 

A Sua Excelência, o(a) Senhor(a) 
Presidente da Câmara Municipal de Coari/AM. 
Rua Travessa Raimundo Mota, nº 192. Centro 

Coari/AM. 

Senhor(a) Presidente, 
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Eu, Adail José Figueiredo Pinheiro, prefeito Constitucional do Município 

de Coari/AM, livre de qualquer coação, por intermédio do presente ato, comunico 

à Vossa Excelência e aos demais vereadores a minha renúncia ao cargo de 

chefe do Poder Executivo Municipal, em caráter irretratável. 

Isto se dá em virtude de problemas de saúde que venho enfrentado ao 

longo de pouco mais de um ano, os quais foram sensivelmente agravados por 

conta do COVID-19 que fui acometido há pouco, enfermidades essas que 

exigem um tratamento médico mais eficaz e intensivo. 

Mesmo diante da notável eficiência do nosso sistema de saúde, o qual é 

alvo constante de investimentos e aprimoramentos, bem como possui em seu 

corpo profissionais dedicados e extremamente capacitados, minha saúde exige 

cuidados que vão além da atenção primária (competência legal de qualquer 

administração municipal). 

Aliás, quando se trata de atendimento mais complexo, é norma da nossa 

administração encaminhar o munícipe para tratamento fora do domicílio, sendo 

esta postura o maior exemplo de comprometimento com a vida. Assim, não 

posso fugir a essa regra, sob pena ver minha saúde agravada ao longo do tempo. 

Desta forma, torna-se induvidoso o meu afastamento do cargo de Prefeito 

do Município de Coari pelo restante do ano de 2020, o que garantirá a retomada ' 

plena da minha saúde, condição indispensável para exercer o meu novo 

mandato outorgado pelo povo coariense, cujo início se dará em 1 ° de janeiro de 

2021. 

Aproveito o ensejo para reforçar meu compromisso com toda a sociedade 

do município de Coari no sentido de que estarei com a saúde restabelecida em 

breve, a fim de cumprir todo o plano de governo que tem por objetivo a melhoria 

de vida de todos, independentemente de ideologia político-partidária, porque 

findo o processo eleitoral passo a ser o representante do povo. 

Por derradeiro, espero que todos compreendam a medida adotada por 

mim nesta oportunidade, vez que possui caráter humanístico. 


