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 Esta pequena obra, em forma de acróstico, quer 

mostrar a grandeza do trabalho e a 

responsabilidade destes eleitos pelo povo, em sua 

gestão na Câmara Municipal de Uberlândia, para 

com os anseios desta população, muitas vezes 

sofrida e carente. 

 

        O homem quando se propõe a defender o 

povo, deve sempre colocar em primeiro plano de 

sua vida, o amor por este povo, a cada dia em sua 

gestão, a voz desse povo precisa ser ouvida, lá no 

seu meio, longe dos gabinetes, pois a fotografia 

da realidade de uma cidade e de um povo deve 

ser vista no álbum da sua realidade. 

 

       O legislativo, acompanha todos os passos do 

executivo, e sem dúvida, nossos vereadores são 

os olhos, ouvidos, coração e boca da população 

para defenderem o patrimônio de nossa cidade e 

de nosso povo, assim sendo, podemos dormir 

para acordarmos sempre em paz! 

 

       Que Deus guie seus caminhos, que suas 

realizações só tragam alegrias para o povo! 
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Alegre-se povo de Uberlândia, 

Demos os nossos votos, 

Indiscutivelmente para aqueles 

Considerados guerreiros representantes, 

Indiscutíveis legisladores de nossa câmara, 

Onde nossas necessidades do cotidiano 

Nas sessões diárias desta casa, 

Acontecem como produto de discussão 

Levadas às vezes aos debates, 

Dando confrontos diretos 

Onde aflora a veia política de todos. 

 

Das urnas, votos que deram cadeiras, 

Os sonhos de uma população 

Sendo teclados nas urnas eletrônicas. 

 

Reino encantado das leis municipais, 

Estado de direito e direito do povo, 

Isto é nossa Câmara Municipal 

Simplesmente a casa do nosso povo. 

 

Cada individuo ali presente 

Atenciosamente representando, 

Razão dos votos recebidos, 

Dando seu tempo para buscar 

Os anseios de um povo realizar 

Suando nos inflamados discursos, 

Onde o desejo acontece e em lei se realiza. 



Ao povo, o direito da palavra, 

Liberdade do individuo buscar 

Inúmeras formas para viver melhor 

Razão de viver, é ser feliz! 

Isto não acontece com todos 

O cidadão, precisa do governo. 

 

Das associações de bairros, 

As entidades beneficentes, 

Sociedade em geral, 

 

Gritam dia e noite para conseguirem 

Rumos corretos para seus anseios. 

A Câmara Municipal é um 

Ç qualquer nesta história? 

A Câmara Municipal  

Sim, é a voz de um povo. 

 

Falta asfalto, segurança, escola etc. 

Reina o império das dificuldades, 

A população clama por emprego, 

Nossos representantes atentos 

Constroem a ponte, 

O caminho para uma solução. 

 

 

 

 



Ao povo de nossa terra, 

No dia a dia de sua existência 

Devemos reconhecer a Câmara Municipal, 

Reino de nossos sonhos e realizações! 

Estes são os guardiões de um povo, 

 

Glorificados pelas urnas 

Ostentam os títulos de vereadora e vereador , 

Uma voz viva, de toda uma população. 

Lá, as necessidades de um povo 

Aparecem nos projetos 

Reina o desejo das concretizações 

Tentam domar este grande animal, orçamento municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avante guerreiras e guerreiros de um povo, 

Não descansem ante a dor de uma população, 

Tomem em vossos corações 

O sofrimento constante de muitos, 

Nosso futuro depende da alimentação, 

Iniciação e continuidade da educação, 

Os deuses deveriam ser vocês! 

 

Com poderes inimagináveis... 

As verbas para edificações 

Resultariam em um piscar de olhos, 

Lamentos e reclamações, 

Onde quer que fosse não existiria, 

Simplesmente a paz e a felicidade! 

 

Como sonho e desejo 

Apenas se concretizam com muita luta, 

Reinicia-se a cada dia 

Ritual de debates e votações, 

Iluminados pelo brilho dos discursos 

Jovens entusiastas 

O político, ama o que faz! 

 

 

 

 

 

 



Ao som da voz que mostra 

Rumos corretos ou para apreciar, 

Isto é democracia! 

São pessoas de diversos partidos 

Todos imbuídos de um pensamento, 

Iniciar a cada dia, 

Dia após dia, 

Este encantado estado de direito, 

Suave e eterno sentido. 

 

A solução de inúmeros problemas: 

No calçamento ainda por fazer,  

Tem o mato que cresce nos bairros, 

Onde deveria, não passa o ônibus, 

Na iluminação ainda por fazer, 

Imagens de tristeza com os buracos, 

O povo clama por melhorias... 

 

Do executivo, a obrigação de realizar 

E não permitir tantos dissabores. 

 

Fazer o caminho entre povo e executivo, 

Realizar da melhor forma a busca 

Em projetos e parcerias com o executivo, 

Ir aos longínquos pontos da cidade, 

Trazer para dentro desta casa 

As necessidades deste povo, 

Sabendo priorizar cada situação. 

 

Belo é o trabalho destes eleitos 

O vereador e a vereadora que antes, povo, 

Reconhecem todas as dificuldades, 

Gira que gira os projetos 

E procura torná-los aprovado, 

Sabendo sim das necessidades desse povo. 



 

Câmara municipal de Uberlândia, 

Este estado de direito de um povo! 

Legitimados pelos votos 

Iluminados vereadores e vereadoras constroem 

O dia a dia da história desse povo. 

 

Misturam-se as idéias e busca-se, 

O mais próximo do ideal 

Ritual convergente nos debates, 

E se divergem, debatem , 

Inspirados oradores inflamados, 

Raspam da memória e do coração 

A energia para brilharem suas idéias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E se o povo reclama do executivo, 

Debatem na câmara o exercício governamental 

Situam os mandos e os desmandos 

O que deveria estar sendo feito 

Não acontece como programado, 

 

Caminhar sim, ao lado do governo, 

Estreitar os laços e ajudar, 

Saber sempre apoiar ou não, 

A hora da verdade é toda hora, 

Restam sempre o sim ou o não. 

 

Ziguezagueando pelos meandros da política, 

As fontes inesgotáveis dos problemas 

Não descansam em esfera alguma, 

Atormentam o dia a dia de um povo 

Tornando a responsabilidade 

Tomada dos votos de um povo 

Aqueles que legislam e executam um governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Felizes os mais velhos, 

E se voltam para o passado 

Lembram da história desta terra deste povo 

Isto mesmo, são 116 anos de emancipação 

Povo de brio, vontade e realizações, 

Eta gente que só trouxe crescimento. 

 

Já foram tantos que nos governaram, 

Os que registraram na história 

Sua luta e trabalho por esta terra, 

E muito mais por este povo. 

 

Fonte inesgotável de energia, 

Orgulho que brota do coração. 

Nossa terra, nosso povo, 

Santa gente, eterno reino, 

E faça chuva ou faça sol 

Cada um dos heróis desta terra 

Alcançou sua cadeira neste palco. 

 

Aqui da platéia aplaudimos 

Todos aqueles que contribuíram, 

Tornando esta cidade uma metrópole! 

Isto mesmo, a capital do Triângulo Mineiro 

Este sonho ainda continua! 

 

 



 

Grite povo, grite... 

E leve seu desejo àquela casa, 

Restabeleça a cada dia 

A legitimidade de sua capacidade,  

Louvado sentimento de cidadão 

Direito e dever de cada um, 

O cidadão pode e deve exigir. 

 

Justa se for a causa 

Aqueles que nos representam 

Buscarão com o diálogo, 

Balizar os extremos e os meios, 

Unindo o dever de vereador 

Reinando com o povo eleitor. 

 

Básico e fundamental, 

Reunirem todos na câmara 

A procura dos meios, 

Gerando soluções, 

Alcançando resultados promissores. 

 

 

 

 

 

 

 



Gente que estuda as leis, 

Estuda projetos e orçamentos, 

Rediscutem se necessário 

Até esgotarem os argumentos, 

Levam todos os pedidos na casa 

Do mais simples ao mais complexo, 

Onde se pode dizer: Esgotarem as discussões! 

 

Ganhar com o tempo 

Os louros das conquistas, 

Mais que isso, aplausos , 

E admiração de um povo 

Sabedor desta luta deste esforço. 

 

Reinar por reinar um povo?, 

E não ter deste povo amor?, 

Ziguezaguear e não dar carinho? 

Este povo clama por igualdade, 

Necessita de alimento, moradia e escola, 

Deseja trabalho, sonha com todo direito 

Encontrar meios para ser feliz! 

 

Já bem cedo a vida começa, 

Uma parte da população mantém a rotina, 

Noutra parte, 

Ignorada até desprezada, 

O amanhecer às vezes é sofrimento, 

Razão de mais um dia de tristeza! 



Gerar idéias, torná-las factível, 

Influenciar os sonhos dos homens, 

Levá-los ao campo do prazer 

Belo e encantador da vida, 

Ela, sublime no seu trono distante, 

Rápido estado de pensamento, 

Tamanha distância para acontecimento, 

O vereador e a vereadora, devem construir este caminho.  

 

Naturalmente, todos ali na casa do povo 

Elevará sobre todas as coisas 

Vidas! de um povo que os elegeu, 

Estabelecendo parcerias com dignidade, 

Sabendo dar as mãos e ouvir atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoje, não deverá ser diferente de amanhã, 

Então, todos os dias na vida do eleito, 

Labutar para a felicidade de um povo 

Isto sim, deve ser o combustível, 

O sentido único do destino de seus sentimentos. 

 

Feliz aquele que escolhido pelo povo 

Endereça seu coração por uma causa, 

Razão maior de seu novo tempo, 

Restaurar a obra de arte maior: 

A paz no coração de um povo 

Zéfiro no espírito da população. 

 

De fato, o ser se supera 

Encontra forças para lutar com o povo! 

 

Onde os olhos da imaginação possam alcançar 

Lá deverá estar a de todos os eleitos, 

Isto por ser o povo merecedor, 

Vibrantemente motivo para se ter 

Esta força única em busca de tudo, 

Infiltrar no desconhecido mas buscar, 

Razões existem por demais, 

A causa final é sim, o povo, o seu bem estar! 

 

 

 

 



Justiça, concretismo e realizações, 

Este povo que sofre diversas adversidades 

Ronca no sono dos desesperados. 

O prazer de viver se assim pensarmos, 

Não está claramente explicito nessas vidas, 

Incluídas nos desafetos do destino 

Mesclam seus dias e suas noites 

Ao delírio de sonhar e sofrer. 

 

Cada ser que prova do dia amargo, 

A cada anoitecer acumula desprazer, 

Restabelece o ódio e a revolta, 

Levando os pensamentos a atitudes,  

Entre os meios mais imediatos 

Submetem suas necessidades 

Sacrificando vidas e sonhos, 

O sonho de um, pode ser a desgraça para outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Já no ano de 2003, 

O processo evolutivo do negativo 

Adquire comparsas em todo o mundo, 

Qualidade de vida que se distancia dos olhos, 

Um após outro, dias que se somam 

Indo e vindo entre os minutos das horas. 

Mulheres e homens, sonham com o melhor!  

 

Viver é uma arte, uma administração, um risco. 

Indiscutivelmente o governo é importante, 

Capaz de universalizar e canalizar os meios 

Tangíveis e intangíveis aos mais carentes, ou não, 

O povo sendo ou não capaz economicamente, 

Respira os rumos das políticas governamentais. 

 

Feliz o povo que é governado por homens 

Íntegros e capazes de construírem, 

Lá na base da realidade dessa gente 

Honrado estado de direito. 

O povo aplaude, agradece e elege! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juntos, formando a corrente do desejo 

Ostentem a vontade do realizar, 

Salvar se possível os sonhos 

E os mais simples desejos e necessidades desse povo. 

 

Homens e mulheres desta câmara, 

Um sorriso de uma criança, 

Muito revela do que recebe 

Basta que ela receba de seus pais 

E se não, de outros responsáveis 

Risos, palavras, carinhos etc. 

Tudo começa quando amanhece, 

O norte de cada um existe? 

 

Lamentavelmente, o município é o município,  

E muitos males que afligem uma população 

Muito se deve ao macro que ao micro. 

E se o universo dos homens sensibilizasse 

Saberia o rumo certo tomar, para tudo mudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lindo é o saber sentir a infinitude, 

Instruir-se para os valores maiores 

Ziguezagueando pelos menores 

Ativando mais e mais o prazer de viver 

 

Pelo sonho de um povo, 

Romper barreiras do inconformismo, 

Alimentar sim sempre de esperança, 

Dar a alma à vontade da felicidade, 

O prazer é fazer o povo sorrir em paz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mais que uma sessão ou gabinete, 

Aos bairros, nas casas com o povo, 

Registrar visualmente cada problema da cidade, 

Construir as idéias a partir da visão do todo 

Onde o povo clamar, lá deverás estar, 

Sua vida é a vida de um povo! 

 

Razão de estar onde está, 

Os eleitos foram tidos como  salvadores e protetores 

Bastante para as causas de todos. 

Em primeiro lugar a comunidade 

Respeitando-se muito o individual, 

Toda preocupação de quem quer que seja 

Onde e como for, deve ser ouvida, conhecida. 

 

Fazer a mágica do bem estar geral 

Reconhecer é necessário, impossível! 

Agora, ter certeza de sua luta e garra, 

Não duvidamos que isto é possível 

Ç faz parte das letras da palavra RAÇA, 

A raça da vereadora e do vereador lutando pelo povo. 

 

 

 

 

 

 

 



Não sonhar, é estabelecer um pacto com o óbvio. 

Onde existir um sonho, acredite, 

Resistências contra males existirão. 

Bebendo este cálice de sabedoria, 

Entre os homens desta terra, Uberlândia, 

Resistentes guerreiras e guerreiros das causas de um povo 

Tomem em suas mãos o microfone, 

O coração, espírito, justiça, razão etc. 

 

Coloque  o universo do seu ideal, 

Ao povo o governo que ele merece. 

Rezem a forma exata da oração da vida, 

Libertem do âmago de suas essências 

O vibrante sentido de seu destino, 

Suar a camisa pelo povo dessa terra! 

 

Não deixe esta oportunidade passar, 

Unam-se vereadoras e vereadores, 

No único objetivo maior nestes anos, 

Estes anos dos seus mandatos 

Saibam que o povo espera tudo de vocês. 

 

De onde nem se imagina, 

Encontrarão forças para lutar 

 

Por aqueles que sonham dias melhores, 

Aos que já estão vivendo melhor, 

Um povo, uma cidade precisa, 

Livrar-se de todos os males que a aflige, 

A alegria precisa voltar ao nosso povo sofrido!. 

 



Santa luta de todos os dias, 

Estar a cada passo do futuro 

Buscando sempre realizações. 

A fé de cada um habita seu coração 

Somos todos desejosos da felicidade, 

Temos a convicção de que uma parte dela 

Inegavelmente está em vossas mãos! 

Alcancem a cada dia o limite de vosso sacrifício, 

O sorriso do povo será sua glória. 

 

Cantemos o refrão da canção dos sonhos, 

Ainda conseguiremos que tudo 

Encaminhado pelos vereadores 

Tenha o final feliz das aprovações, 

As leis e os projetos 

Nos trarão benefícios maravilhosos, 

O povo agradecerá de coração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sempre haverá algo por ser feito, 

E sempre teremos homens e mulheres eleitos para lutarem 

Religiosamente pelos anseios do nosso povo. 

Governar para o povo, para a cidade, 

Iluminadas vidas para servirem vidas, 

Onde o amor não pode jamais apagar. 

 

Lá no centro de vossos corações 

Uma chama de amor ilumina, 

Com brilho inimaginável 

Infinito espírito de vossas vidas, 

O ser se dá pelo amor pelo que faz! 

 

De onde vier sua inspiração, 

Eleja-a como fonte de seu cotidiano. 

 

Amar vidas fora de sua família, 

Levá-las para acreditarem nos seus sonhos, 

Mostrar a todos o justo, 

Envidar seu trabalho para o povo, 

Instituam como objetivo maior de suas vidas 

Dar sempre ao povo a sua glória, 

A prazerosa sensação do dever cumprido. 

 

 

 

 

 



Vidas que atentamente acompanhamos, 

A cada debate, a cada votação etc. 

Lá do fundo do coração, 

Desejamos a glória aos ilustres representantes, 

Imaginamos que para o nosso povo 

Realizadas serão suas necessidades. 

 

Por onde puder, mandaremos sempre  

Energia positiva e orações apaixonadas. 

Rumo norte, o trabalho de todos vocês 

E não existirão barreiras, mas se existirem, 

Isto será passado, pois todas serão ultrapassadas. 

Riremos juntos no futuro não muito distante, 

A sua luta vereadora e vereador, só nos trará alegrias. 

 

Deus guiará seu amor para o povo, 

E sua sabedoria e força, contra os inimigos. 

 

Alcancem a glória maior de um político 

Respirando o ar mais rico da satisfação, 

Aclamados e carregados pelas ruas de Uberlândia, 

Um povo carregando, aplaudindo e vibrando vocês!  

Juntos estaremos comemorando suas vitórias, nossas! 

O discurso desta vez será feito pelo povo, para vocês. 

 

 

                FELIZ TRABALHO! 


