PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pelo direito e pela justiça

PARCERIA QUE DÁ CERTO

Informativo do Mandato
Popular e Participativo do
vereador Obelino Marques.

A parceria entre Marília
Campos e o vereador Obelino
deixou um legado de qualidade de
vida para milhares de famílias de
Contagem. A convergência de ideias
sobre prioridades para a cidade
pavimentou a estrada rumo a
aprovação de importantes projetos
que colocaram o município em
destaque no cenário nacional.
Os investimentos realizados
na cidade transformaram a
realidade dos moradores, há vários
anos abandonados pelo poder
público. A região do Nacional, base
do vereador Obelino, foi o lugar que
recebeu um volume considerável de
obras e intervenções. Entre elas,
vale destacar a construção do
parque das Amendoeiras, unidades
básicas de saúde, um ginásio

poliesportivo, entre outras.
A soma do mandato
parlamentar, pautado na ética,
transparência e participação
popular, com uma gestão municipal
comprometida com a moralidade
no serviço público e o bem-estar da
p o p u l a çã o re s u l to u e m u m a
Contagem melhor para se viver.
Este informativo conta um
pouco da história de vida do
vereador Obelino e destaca os
principais projetos de lei aprovados
durante seu trabalho legislativo.
Para saber mais sobre as
ações do mandato, acesse o site:
obelino.com. Estamos de portas
abertas para receber críticas,
elogios e sugestões.
Participe conosco da
organização da nossa Contagem.

BIOGRAFIA

Obelino
Vereador por Contagem
Obelino Marques da Silva é
advogado, casado e foi eleito
vereador em Contagem para a
legislatura 2009-2012 e 2013-2016.
A trajetória de Obelino iniciase na juventude, quando era
trabalhador rural e sai de Janaúba,
no norte de Minas, rumo à Belo
Horizonte em busca de melhores
condições de vida.
Analfabeto aos 17 anos,
decidiu que iria progredir e começou
a estudar. Neste mesmo período, se
vê envolvido nas Pastorais da Igreja
Católica, onde despertou sua
consciência política. A partir desta
formação, trabalhando como
vigilante, envolveu-se com os
movimentos sociais e sindicais.
Depois de alguns anos, se
tornou detetive e perito criminal da
Polícia Civil, bem como professor da
ACADEPOL, tendo diversas
distinções e qualiﬁcações na
atuação na corporação.
Obelino se formou em direito e
exerce suas atividades há mais de
25 anos, especializando-se em
direito do trabalho. Para ele, a
formação nesta área foi uma opção
por entender que é dever cristão lutar
pelo direito e pela justiça.
Recentemente, com o objetivo de
qualiﬁcar seu trabalho parlamentar,
pós-graduou-se em direito
constitucional.
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NOSSOS
PROJETOS
O diálogo com os diversos seguimentos
da sociedade foi fundamental para a
elaboração dos nossos projetos de lei,
requerimentos e indicações.
Continuamos de portas abertas para
construirmos, juntos, uma Contagem
melhor.

MEIA-ENTRADA

É de autoria do vereador Obelino o Projeto de
Lei 4516/2012 que garante a maiores de 60
anos, menores de 18 e a estudantes de
qualquer idade benefício da meia-entrada em
estabelecimentos culturais, esportivos e de
entretenimento.

FIM DO BARULHO
O parlamentar propôs
e aprovou o Projeto
de Lei 4463/2011 que
regulamente o uso do
som automotivo. O PL
determina que após
as 20 horas veículos
com som mais alto que 71db não poderão
circular em funcionamento.

obelino.com

NOSSOS
PROJETOS

INCENTIVO À CULTURA
GPS NOS ÔNIBUS

Lei 4405/2010 estabelece o
fomento a produção cultural do
município através de
investimentos públicos e
privados.

FIM DA TAXA DE ESGOTO

Requerimento para instalação de GPS nos
ônibus resultou na modernização do
transporte público da cidade. Tecnologia
possibilita ao usuário acompanhar em tempo
real o deslocamento do ônibus desejado.

TRANSPORTE PARA PACIENTES DA
HEMODIÁLISE

PL 014/2014 isenta da cobrança
da taxa de esgoto os moradores
que não têm o esgoto coletado e
t r a t a d o p e l a C O PA S A .
Requerimento objetiva garantir transporte
exclusivo e de qualidade para todos pacientes
renais.

Acompanhe esses
e outros projetos
no site:

www.obelino.com

MAIS DE 4 MIL
INICIATIVAS EM 7
ANOS DE MANDATO
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NOSSOS
PROJETOS

COPOS BIODEGRADÁVEIS

ÁRVORES FRUTÍFERAS

Projeto de lei substitui copos descartáveis de
plástico por de material biodegradável nos
órgãos da administração pública. Iniciativa
visa uma mudança de comportamento de toda
a sociedade em benefício do meio ambiente.

Projeto determina que 50% das
árvores plantadas nos espaços
públicos de Contagem sejam
frutíferas.

IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

TERCEIRIZAÇÃO

Obelino é contra a terceirização sem limites.
Devendo ser vedado nas atividades fim do
tomador de serviços. Medida precariza as
relações de trabalho e enfraquece poder de
mobilização dos trabalhadores.

Vereador

Pelo direito e pela justiça

Praça São Gonçalo,18 Centro, Contagem.
Tel: 3359-8707

gabinete@obelino.com.br
4

Com o objetivo de identificar
todas as ruas de Contagem,
Obelino propôs projeto que
estabelece a pintura dos nomes
das ruas nos postes de
iluminação.

CÂMARA ITINERANTE
Projeto permite
levar as reuniões
plenárias para
todas as regiões
de Contagem.

