PRESTAÇÃO DE CONTAS
Informativo do Mandato
Popular e Participativo do
vereador Obelino Marques.

A

PARCERIA QUE DEU CERTO

parceria entre Marília
Campos e o vereador
Obelino deixou um legado de
qualidade de vida para milhares de
famílias de Contagem.
Os investimentos realizados
na região do Nacional
transformaram a realidade dos
moradores, há vários anos
abandonados pelo poder público.
Essa transformação teve
início com a eleição do vereador
Obelino, primeiro morador da região
a ocupar uma cadeira na Câmara
Municipal, e a confiança da então
prefeita Marília em seu trabalho.
A soma do mandado
parlamentar, pautado na ética,

transparência e participação
popular, com uma gestão municipal
comprometida com a moralidade no
serviço público e o bem estar da
população resultou em uma cidade
melhor para se viver.
Neste informativo está um
pouco do trabalho parlamentar e
social do vereador Obelino e as
obras de infraestrutura realizadas
na região do Nacional.
Acompanhe o nosso mandato
através do site: obelino.com
Estamos de portas abertas para
receber críticas, elogios e
sugestões.
Participe conosco da
organização da nossa Contagem.

OBELINO.COM

PARCERIA COM MARÍLIA CAMPOS RESULTOU
EM VÁRIAS OBRAS PARA O NACIONAL
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Obelino

Vereador por Contagem

Obelino Marques da Silva é
advogado, casado e foi eleito como
vereador em Contagem para a legislatura
2009-2012 e 2013-2016.
A trajetória de Obelino inicia-se 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

AV. NACIONAL

RUAS IDENTIFICADAS

BIOGRAFIA
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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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.

NOSSOS
PROJETOS

MEIA-ENTRADA
Lei 4516/2012 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
Lei 4463/2011 determina
após as 20 horas veículos
som mais alto que 71db
poderão circular
funcionamento.

que
com
não
em

DIREITO DO TRABALHADOR
Requerimento quer
regulamentar o funcionamento
dos Shoppings aos ﬁns de
semana, permitindo o convívio
do trabalhador com seus familiares.

TRANSPORTE PARA PACIENTES DA
HEMODIÁLISE
Requerimento objetiva garantir
transporte exclusivo e de
qualidade para todos pacientes
renais.

INCENTIVO À CULTURA
Lei 4405/2010
estabelece o
f o m e n t o a
produção cultural
do município através de
investimentos públicos e
privados.

GPS NOS ÔNIBUS
Requerimento
para instalação de
GPS nos ônibus
resultou na
modernização do transporte
público da cidade.

IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
Projeto estabelece a pintura dos
nomes das ruas em postes de
iluminação.

TERCEIRIZAÇÃO
Obelino é contra a terceirização
sem limites. Devendo ser vedado
nas atividades fim do tomador de
serviços.

COPOS BIODEGRADÁVEIS
Projeto de lei substitui copos descartáveis de
plástico por de material biodegradável nos
órgãos da administração pública.

Acompanhe esses e
outros projetos no site:

www.obelino.com

MAIS DE 4 MIL
INICIATIVAS EM
7 ANOS DE
MANDATO

ÁRVORES FRUTÍFERAS
Projeto determina que 50% das
árvores plantadas nos espaços
públicos sejam frutíferas.

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

3

CAPACITAÇÃO
Obelino apóia a inclusão
digital de jovens e adultos
e a capacitação dos
pequenos comerciantes
de Contagem.
A ONG Impacto, com o
apoio do vereador, investe
em cursos de informática e
noções básicas de
c o n t a b i l i d a d e ,
contribuindo com o
crescimento da sociedade.
Além de disponibilizar
outros serviços para a
comunidade.

PROJETO SOCIAL
INVESTIMENTO EM CURSOS
PREPARATÓRIOS

EDUCAÇÃO
Através da ONG Impacto, Núcleo de Projetos
Sociais, possibilitamos vários jovens e adultos
ingressarem na faculdade pública e particular.
O preparatório para concursos e Enem, com
aulas de português e matemática, garantiu a
Barbara Poliana Versieux e a Jéssica Ramos
Gontijo, pontuação na prova do Enem suﬁciente
para cursar pedagogia na UEMG (Universidade
Estadual de Minas Gerais).
Natália Bastos de Souza, 19 anos, foi aprovada
para o curso de Biblioteconomia na UFMG
(Universidade Federal de Minas Geria).
Miriam Paula Diniz, 35 anos, conseguiu bolsa
integral para cursar gestão ambiental na
Unicesumar.
Este é o resultado de um trabalho levado a sério.

CURSO PARA
EMPREENDEDORES

INCLUSÃO DIGITAL

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

gabinete@obelino.com.br
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www.obelino.com

‘Iniciativa como esta, com
o apoio do vereador
Obelino, possibilita a
várias pessoas ter a
esperança de melhorar de vida através dos
estudos”. BÁRBARA

‘Graças as aulas na ONG, a
atenção e a experiência das
professoras, este ano, abri a
prova do ENEM e consegui
resolver todas as questões, com a certeza de que
estava fazendo correto. Foi a primeira prova de
matemática do Enem que consegui fazer”. JÉSSICA

