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Mensagem do Presidente

                                              Agradeço à população de Rio Paranaíba, que, democraticamente, nos proporcionou 
estar nesse Parlamento e, ainda, agradeço a confiança dos nobres pares por nos ter conduzido 
à Presidência desta Casa Legislativa. 
                    A Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG sob o meu comando, em cumprimento ao 

princípio democrático e respeito a todas as vertentes políticas propicia o debate político 

construtivo, que coloca a sociedade no centro das questões, respeitando com tolerância os 

pensamentos dos colegas Vereadores. 

                    A independência constitucional do Poder Legislativo garante a representação 

popular, perante a qual, os Vereadores, buscam viabilizar a melhoria da vida dos cidadãos. 

                     O Poder Legislativo tem como missão aprovar políticas públicas e projetos que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas, para isso é necessário rever leis, debater temas 

importantes, implantar projetos, verificar questões ligadas à saúde, educação, segurança, 

esporte, cultura, infraestrutura, agricultura, meio ambiente e assistência social. Em sínteses, 

tudo aquilo que diz respeito aos direitos e necessidades do cidadão. 

                      A Resolução Nº 03 de 04 de Setembro de 2020 estabelece o Novo Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Rio Paranaíba/MG. Define competências, poderes, os deveres 

e as atribuições dos membros da Casa Legislativa. 

                      É uma norma específica que norteia os trabalhos, de forma transparente 

delimitando as funções: representativa, legislativa, fiscalizadora, controladora, julgadora e 

político-parlamentar. A regra disciplina as ações daqueles que tem a obrigação de representar 

com seriedade e equilíbrio toda a comunidade. 

                       A atualização do Regimento Interno busca modernizar todo o trabalho da Câmara,  

Principalmente as regras do processo legislativo, observando limites e iniciativas de proposituras 

dos Vereadores. 

                        É uma grande conquista da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, em especial nos 

anos de 2019 sob a Presidência do nobre Vereador o Sr. João Wilson de Almeida(Facão) onde 

foi licitado e contratado a atualização do Regimento Interno, e em 2020 sob a minha Presidência, 

onde os Vereadores tiveram a responsabilidade de aprová-lo, em momento histórico no qual o 

cenário político nacional demonstra a luta do cidadão em prol da ética no meio político. 

                         Caminharemos sempre no intuito de fortalecer a atuação dos Vereadores e do 

Legislativo de Rio Paranaíba, para juntos lutarmos pelas necessidades mais salutares para que 

possamos dar a resposta que nossa população exige e merece. 

 

 

                                              Alexandre José Ribeiro Marques 

                                                                   Presidente 
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