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NOTA DE ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO DE ALMEIRIM 

 
 
Como preconizado na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Almeirim, o ano legislativo da nova legislatura da Câmara 
Municipal do nosso município, referente ao período 2021 a 2024, deveria ter se 
iniciado no dia 15/02/2021, porém atendendo as recomendações feitas através dos 
últimos Decretos do Governo do Estado do Pará e os Decretos Municipais que tratam 
de medidas para conter o avanço da pandemia ocasionada pelo COVID-19 que em 
2021 vem tendo um considerável aumento, comprometendo inclusive o sistema de 
saúde em todos os municípios que atendem esses casos, tivemos que adiar por duas 
vezes o inícios dos trabalhos no Poder Legislativo Municipal. 
 
Embora não esteja havendo as Sessões Ordinárias no Plenário da Câmara Municipal 
de Almeirim, os vereadores que compõem o atual quadro de legisladores, não estão 
de braços cruzados para os problemas do nosso município como insinuam alguns 
desinformados. 
 
O Poder Legislativo tem desde o início da nova legislatura através dos seus 
vereadores atuado de forma constante, levando suas reivindicações diretamente ao 
Executivo Municipal para a Prefeita Lúcia Carvalho e Dr. Karol Sarges, que tem sido 
parceiros desta Casa de Leis, e na medida do possível tem atendido e resolvido 
grande parte das demandas solicitadas aos mesmos em ações de interesse da 
coletividade. 
 
Estamos nos preparando para os inicio dos trabalhos legislativos para próximo dia 
22/03/2021 (segunda-feira), em havendo a liberação e mudança de bandeiramento 
para a nossa região que é determinada pelo governo do estado, para o qual 
determinaremos de que forma serão aos sessões, se presencial ou virtual, em razão 
de termos alguns vereadores que são do grupo de risco. 
 
Finalizando, convidamos a todos a prestigiar as Sessões através das transmissões 
nas rádios locais e na nossa página oficial do Facebook. 
 
 

Almeirim, 09 de Março de 2021. 
 
 

OTACILIO FRANÇA ALVES 
Presidente da Câmara Municipal de Almeirim  


