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Colaborar com o desenvolvimento 
de nossa cidade sempre foi meu grande de-
sejo, e venho realizando desde o dia 1º de 
janeiro de 2013 quando assumi uma cadei-
ra na Câmara Municipal de Araguaína. Mi-
nha cidade de nascimento é Pesqueira, Es-
tado do Pernambuco, mas o meu coração 
é de Araguaína há mais de 20 anos, cidade 
que escolhi viver e ter minha família. Sou 
casado há 13 anos com Fernanda Martins, 
tenho três filhos, Marcus Gabriel, João 
Marcelo e Marília, a Helena está a cami-
nho. Minha primeira formação é em Bio-
logia, mas também sou médico veterinário 
e professor de carreira da Rede Estadual de 
Ensino. Minha vida pública começou du-
rante a formação em medicina veterinária, 
a época fui presidente do centro acadêmi-
co, e tivemos papel importante na discus-
são da manutenção do curso de Medicina 
Veterinária em Araguaína. Ainda estudan-
do veterinária fui professor, coordenador 
e diretor da Escola Estadual José Alves de 
Assis. Em 2008 me licenciei da educação 
para ser candidato a vereador, obtive 1268 
votos, fiquei na segunda suplência. Poste-
riormente assumi a Secretaria Municipal 
de Governo e depois a chefia de Gabinete 
do Deputado Estadual Raimundo Palito. 
Permanecendo na vida pública, fui eleito 
vereador nas eleições municipais de 2012 

com 1914 votos. Quando assumi o manda-
to no dia 1º de janeiro de 2013 fui eleito 
Presidente da Câmara Municipal, cargo 
que ocupei até 2018. Graças a Deus, e 
aos companheiros de caminhada o nosso 
trabalho cresceu. Fruto de nossa atuação 
como vereador e Presidente da Câmara 
Municipal tive a honra de ser candidato a 
deputado federal nas eleições de 2014 com 
expressiva votação, 25.535 votos. Nas elei-
ções municipais de 2016 tive a satisfação 
de ser reeleito vereador, com 2005 votos. 
Em 2018 o nosso nome foi mais uma vez 
indicado para ser candidato, desta vez a 
deputado estadual pelo PL. Fizemos uma 
campanha simples e tivemos 13.616 votos, 
fui o mais votado de Araguaína com quase 
9 mil votos. Assim entendemos que esta-
mos cumprindo o nosso papel, atuando de 
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forma transparente, alias a transparência 
é um dos nossos legados que deixamos. 
Durante esses sete anos, colaboramos efe-
tivamente com o prefeito Ronaldo Dimas 
em tudo que foi feito em Araguaína. Traba-
lhamos para dar governabilidade a gestão, 
sugerimos ações, fiscalizamos e cobramos 
respostas do executivo municipal, tudo 
para termos uma cidade melhor a cada dia.  
Agradeço a minha família, aos amigos e 

colaboradores da Câmara Municipal pelo 
trabalho realizado e parceria durante esses 
anos. Muito obrigado a cada cidadão que 
nos procurou trazendo uma demanda ou 
mesmo apontando uma solução para uma 
situação de conflito. Muito obrigado a to-
dos, nossa caminhada e o nosso trabalho é 
sempre pensando em transformar para me-
lhor nossa querida Araguaína.

Esta é uma publica-
ção de responsabilidade do 
gabinete do vereador Marcus 
Marcelo do PL, produzida 
pelo comunicador Luis Bo-
energio que traz um resumo 
do trabalho realizado pelo 
vereador desde o dia 1º de 
janeiro de 2013 até dezembro 
de 2019 e tem como objetivo 
prestar contas das atividades 
do parlamentar. 
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O TRABALHO COMEÇOU Após a cerimô-
nia de posse, os vereadores realizaram a eleição da 
mesa diretora, a sessão solene foi presidida pela vere-
adora Rejane do Socorro (DEM), candidata mais vo-
tada nas eleições. Em chapa única por unanimidade, 
Marcus Marcelo foi eleito presidente do legislativo 
municipal para o biênio 2013/2014. Em seu primeiro 
discurso como presidente eleito, agradeceu o apoio 
dos colegas vereadores, prometendo muito trabalho. 
Na presidência Marcus Marcelo realizou uma gestão 
participativa abrindo as portas da câmara, recebendo 
e ouvindo as mais diversas reivindicações da comuni-
dade, procurando as respostas com a devida celerida-
de que cada situação requer. 

EXPEDIENTE ATUAÇÃO COMO 
GESTOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA



ECONOMIA Trabalhando dentro 
dos princípios da economicidade, Marcus 
Marcelo fechou as contas de sua gestão 
devolvendo ao executivo municipal R$ 
2.939.000,00 (dois milhões e novecentos 
e trinta e nove mil reais). As devoluções 
são provenientes dos valores repassados 
anualmente pelo orçamento municipal ao 
legislativo, que foi usado com seriedade e 
economizado com transparência e respon-
sabilidade.

ELEIÇÃO DE DEPUTADO FE-
DERAL Sua atuação como vereador e pre-
sidente da Câmara Municipal, possibilitou-
-lhe ser candidato a deputado federal nas 
eleições de 2014 com expressiva votação, 
alcançando quase 26 mil votos.  

TRANSPARÊNCIA   Com o obje-
tivo de estimular a transparência dos atos 
públicos e contribuir com o fortalecimento 
da democracia, a gestão do vereador Mar-
cus Marcelo acabou com o voto secreto no 
legislativo municipal. Assim, a Câmara de 
Araguaína talvez seja uma das únicas do 
Estado onde todas as votações são abertas. 
Além disso, Marcus Marcelo criou a rotina 

de encaminhar a pauta de votação para a 
imprensa sempre com 72 horas de antece-
dência. Posteriormente criou o site oficial 
da Câmara Municipal, www.araguaina.
to.leg.br e implementou o Portal da Trans-
parência. A partir de então, todos os atos do 
legislativo são publicados no Diário Oficial 
do município e no Portal da Transparência. 
Marcus Marcelo Implantou também a Rá-
dio Web e posteriormente a TV Web Câ-
mara, que transmitem as sessões ao vivo 
em tempo real através do site da câmara. 

SESSÃO NOS BAIRROS Para ou-
vir os anseios e as sugestões de melhoria 
para a cidade, Marcus Marcelo levou a câ-
mara em várias oportunidades até a comu-
nidade através das sessões nos bairros, ato 
muito aplaudido pela população.

INVESTIMENTO EM CAPACI-
TAÇÃO Pensando na qualidade do serviço 
público, Marcus Marcelo sempre investiu 
em treinamento e capacitação para os cola-
boradores, como também cumpriu a data-
-base, melhorando a remuneração de todos 
os servidores. 



CONCURSO PÚBLICO Marcus 
Marcelo transformou em realidade o sonho 
do concurso público da Câmara que ofer-
tou 28 vagas, distribuídas para os cargos 
dos níveis fundamental, médio, técnico e 
superior, com salário passando de quatro 
mil reais, há cerca de vintes anos a câmara 
não realizava um concurso público. O con-
curso foi homologado em tempo recorde 
e os aprovados nomeados e empossados. 
Logo depois diversas câmaras municipais 
do Estado procuraram a câmara de Aragua-
ína para pegar a receita do bom trabalho.

PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRA Um dos últimos atos do vereador 
Marcus Marcelo como presidente da Câ-
mara Municipal de Araguaína foi a cons-
trução do Plano de Cargos, Carreira e Salá-
rio dos servidores da Câmara, sonho antigo 
de todos que foi votado e aprovado, uma 
realidade que os servidores esperavam há 
muitos anos.

HOMENAGEM Em cerimônia 
realizada no Glamour do Lago, Marcus 
Marcelo recebeu a homenagem vereador 
destaque do ano 2017 pelo Rotary Clube. 
A homenagem é um reconhecimento pelo 
trabalho prestado.

PROJETOS A atuação do par-
lamentar como vereador é também um 
exemplo. Marcus Marcelo é autor de pro-
jetos importantes para o desenvolvimento 
de Araguaína. 

CORPO EM MOVIMENTO Mar-
cus Marcelo é autor da Lei Municipal nº 
2.884/2013, que dispõe sobre a criação e 
implantação do Projeto Corpo em Movi-
mento, que originou projeto que vemos 
hoje sendo executado nas áreas públicas 

de lazer de Araguaína. A intenção é melho-
rar a qualidade de vida dos Araguainenses 
através do incentivo à prática de atividades 
físicas. 

PROIBIÇÃO DE QUEIMADAS 
Preocupado com a qualidade do ar que res-
piramos, pois, a fumaça e a fuligem podem 
causar sérios problemas de saúde, princi-
palmente para as crianças e idosos, provo-
cando doenças respiratórias como asma e 
rinite, estar em vigor a Lei Municipal n° 

ATUAÇÃO COMO VEREADOR DE 
ARAGUAÍNA



3.100/2019 de autoria do vereador Marcus 
Marcelo que proíbe queimadas nas vias 
públicas e nos imóveis urbanos, públicos 
ou particulares, do Município. A proibição 
se estende também à queimada em terrenos 
marginais de rodovias, de rios, de lagos ou 
de matas de quaisquer espécies. A lei prevê 
a aplicação de multa para os infratores. 

CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO 
Marcus Marcelo é autor da Lei Municipal 
nº 2.958/2015 que criou o Centro de Este-
rilização de Cães e Gatos, destinado a aten-
der cães, gatos e outros animais de pequeno 
porte, onde serão realizados procedimentos 
de exames, castrações, vacinações, partos 
e atendimentos clínicos. O centro realizará 
atendimentos vinculado ao Centro de Con-
trole de Zoonoses e vai desenvolver um 
trabalho, no sentido de promover o contro-
le populacional de cães e gatos no nosso 
município.

CLÍNICA VETERINÁRIA A Clí-
nica Veterinária Municipal também é ideia 
do vereador Marcus Marcelo, autor da Lei 
Municipal 2842, de 16 de maio de 2013 
que institui a clínica. Á época quando 
aprovado, os vereadores destacaram a im-
portância do projeto para a saúde pública 
bem como o acesso de famílias carentes ao 
serviço. No Estado do Tocantins, será a pri-
meira Clínica Veterinária Municipal.

 EDUCAÇÃO A DISTANCIA Por 
ser professor de carreira da rede estadu-
al, Marcus Marcelo acredita na educação 
como única saída para o desenvolvimento 
de uma nação e, sempre está procurando 
fomentar e estimular a todos em busca do 
conhecimento. Marcus Marcelo é autor da 
Lei Municipal 3001, de 18 de abril de 2016 
que institui a Semana Municipal de Educa-
ção Distância no Município de Araguaína, 
que será comemorada anualmente entre os 
dias 23 e 30 de novembro. A Educação a 
distância é uma modalidade de educação 
mediada por tecnologias em que alunos 
e professores estão separados, mas estão 
diretamente interligados por um ambiente 
virtual de ensino-aprendizagem.

ADOTE UMA ESCOLA A Lei 
Municipal Nº 3059 de 09 de novembro de 
2017 que institui o programa municipal 
Adote uma Escola em Araguaína, de auto-
ria do vereador Marcus Marcelo, visa con-
tribuir com a compra e doação de material 
pedagógico, de expediente e realização de 
obras de manutenção ou conservação das 
escolas da rede municipal de educação. 
Todo acordo entre escolas, pessoas físicas 
ou jurídica, será regulamentado e aprovado 
pela Secretaria Municipal de Educação, de 
Araguaína.  

CLÍNICA DO AUTISMO Marcus 
Marcelo, é também padrinho e grande in-
centivador da Clínica Escola Municipal do 
Autismo. O projeto nasceu em 2016 fru-
to de uma reunião com a médica Luciana 
Santana, a época diretora da Associação 
Mundo Autista. Convencido da grande 
importância da clínica, Marcus Marcelo 



apresentou requerimento ao prefeito Ro-
naldo Dimas solicitando a realização de 
estudos para à criação e implantação da 
clínica em Araguaína e posteriormente ain-
da se reuniu com o prefeito para discutir o 
assunto. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade por todos os vereadores, e 
sua implantação ocorreu em tempo recor-
de, apenas três meses após a aprovação do 
requerimento. Desde então, a clínica vem 
atendendo centenas de crianças e jovens e 
virou referência no cuidado de autistas na 
Região Norte do País. Em 2019 recebeu o 
Prêmio nacional Nise da Silveira de Boas 
Práticas e Inclusão em Saúde Mental na 
Câmara dos Deputados.

SEMANA DO AUTISMO Marcus 
Marcelo é autor da Lei Nº 3096 de 18 de 
março de 2019 que cria a Semana Muni-
cipal de Conscientização do Autismo em 

Araguaína. De acordo com a lei, a Semana 
do Autismo será comemorada a partir do 
dia 02 de abril, data em que é celebrado 
o Dia Mundial de Conscientização do Au-
tismo.  o objetivo é promover campanhas 
publicitárias institucionais, seminários, 
palestras e cursos sobre a síndrome do au-
tismo, tudo para esclarecer e conscientizar 
pais e a própria sociedade em relação à 
causa autista

MARCUS MARCELO VAI AO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CO-
BRAR A IMPLANTAÇÃO DO CURSO 
DE MEDICINA A educação é preocupa-

ção constante para Marcus Marcelo. Pen-
sando nisso foi ao Ministério da Educação 
cobrar a implantação do curso de medici-
na na Universidade Federal do Tocantins, 
campus de Araguaína. A audiência com o 
ministro Mendonça Filho ocorreu em se-
tembro de 2017.  Marcus Marcelo estava 
acompanhado do Reitor da UFT Luis Edu-
ardo Bovolato e do Senador Vicentinho 
Alves. Diante do reitor e do próprio Mar-
cus Marcelo, o ministro deu garantias de 
que o curso seria implantado o mais breve 
possível. A época era necessário que o Mi-
nistério da Educação liberasse os códigos 
de vagas para técnicos administrativos e 
técnicos de laboratório para implantação 



efetiva do curso. Pouco mais de 1 ano de-
pois o ministério da educação atendeu à 
solicitação e no dia 11 de março de 2019 
foi realizada a aula inaugural. 

ACESSIBILIDADE A acessibili-
dade é um tema muito discutido no Brasil, 
em Araguaína não é diferente, o vereador 
Marcus Marcelo sempre levantou também 
essa bandeira. É autor da alteração da Lei 
Municipal nº 2.766/2011, que acrescenta 
parágrafo único ao artigo 2º desta lei que 
ficou com a seguinte redação:

Parágrafo único. Torna-se obrigató-
ria a existência de pelo menos um funcio-
nário nas repartições públicas municipais 
que seja apto a comunicar-se por meio da 
Língua Brasileira de Sinais. Atualmente, a 
Câmara de Araguaína é a única da região 
norte que conta com um tradutor de libras 
concursado que atua durante as sessões 
traduzindo as falas dos vereadores para a 
Língua Brasileira de Sinais.

DOAÇÃO DE SANGUE COMO 
ALTERNATIVA PARA TRANSAÇÃO 
PENAL Marcus Marcelo é autor de uma 
indicação ao Juizado Especial Criminal e à 
4ª Promotoria de Justiça sugerindo que seja 
adotada a doação de sangue como alterna-
tiva para transação penal. A indicação visa 
aumentar o número de doadores de sangue 

e salvar vidas. A prática já é adotada em 
diversos municípios brasileiros, sendo de 
grande importância para todos os envol-
vidos. O Ministério Público do Tocantins 
(MPTO) já encaminhou oficio ao vereador 
comunicando que atendeu a sugestão. O 
MPTO também encaminhou ofício ao Jui-
zado Especial Criminal de Araguaína soli-
citando que seja adotada como rotina nas 
propostas de transação penal, bem como de 
suspensão condicional do processo, àque-
les que respondem por crimes de menor 
potencial ofensivo a previsão de que seja 
apresentado o comprovante de doação de 
sangue como redutor da prestação pecuni-
ária pela metade. Importante ressaltar que 
os beneficiados com tal medida devem es-
tar aptos a serem doadores, preenchendo as 
exigências do hemocentro.

DOAÇÃO DE SANGUE Doar san-
gue, um simples gesto de amor e solida-
riedade que pode salvar vidas. O sangue é 
insubstituível e sem ele é impossível viver. 
Pensando nisso o vereador Marcus Marcelo 
apresentou requerimento propondo a reali-
zação de campanha de incentivo à doação 
voluntária de sangue pelo Poder Legislati-



vo Municipal. O objetivo da campanha é 
incentivar ou motivar os vereadores, servi-
dores efetivos, comissionados e terceiriza-
dos do poder legislativo do município de 
Araguaína a doar sangue. O banco de san-
gue de Araguaína precisa de mais doações, 
constantemente há campanhas de incentivo 
a doação, porém não tem sido o suficiente. 
A demanda é grande, principalmente por 
Araguaína atender toda esta região.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS A 
segurança nas escolas é um tema sempre 
em destaque e deve ser constantemente de-
batido. Pensando assim, a Câmara Munici-
pal de Araguaína aprovou por unanimidade 
a Lei Municipal nº 3120/2019 de autoria 
do vereador Marcus Marcelo que também 
é professor e está licenciado. A lei dispõe 
sobre a instalação de câmeras de monito-
ramento de segurança nas escolas munici-
pais. O monitoramento através de câmeras 
de segurança em todas as escolas da rede 
municipal de ensino, tem o objetivo de ga-
rantir a segurança de alunos e professores, 
além de coibir o consumo de drogas, cigar-
ros, bebidas e a ação de vândalos. A Escola 
Municipal Cabo Luzimar Machado que foi 
recentemente inaugurada já conta com mo-
nitoramento. 

EMENDAS IMPOSITIVAS 
Pela primeira vez o Poder Legislati-
vo Municipal tem a oportunidade de 
realizar emendas impositivas ao orça-
mento. Com cota destinada aos parla-
mentares, os valores foram direciona-
dos com objetivo de atender o anseio 
da população de Araguaína. Marcus 
Marcelo direcionou R$ 143.824,00 
para reforma do Centro de Controle 
de Zoonoses – CCZ. Os valores visam 
atender   o controle às zoonoses (como 
raiva e o calazar, além da dengue e do-
ença de Chagas). R$ 40.000,00 para 
reforma da escola Mundo Autista. De-
vido a excelência no atendimento dado 
à população e a grande demanda, ne-
cessita de uma reforma. E o valor de 
R$ 103.824,39 para revitalização da 
praça da Vila Aliança, bairro tradicio-
nal da cidade. A praça foi escolhida 
para receber uma reforma, pois se en-
contra em péssimo estado de conser-
vação.



Pergunta – Como foi a expe-
riência de tomar posse como verea-
dor e ser eleito presidente da câmara? 

Resposta – Foi grande a experiên-
cia, primeiro agradecer a Deus que nos con-
cedeu a oportunidade de estar na condição  
de representante , depois agradeço a popu-
lação de Araguaína que nos confiou o man-
dato, e juntamente com a responsabilidade 
de ser vereador veio também a responsabi-
lidade dada pelos nobres pares de estar na 
condição presidente deste importante po-
der que é Câmara Municipal de Araguaína. 
O que  nos fez dedicar exclusivamente a 
missão de conduzir esse poder legislativo .  

Pergunta - Como é ser vereador 
da segunda maior cidade do estado? 

Resposta – É uma honra, a gente 
sabe da dificuldade que é de chegar a esta 
casa, o processo eleitoral é duro e requer 

de verdade a confiança da população,  me 
orgulho muito de estar na condição de 
vereador por dois mandatos da maior ci-
dade depois da capital que é Araguaína.  

Pergunta - E por falar em Ara-
guaína, o que o senhor ainda espera 
da gestão do prefeito Ronaldo Dimas? 

Resposta – O prefeito Dimas man-
tém um ritmo de obras surpreendente, 
muitos não acreditam na reeleição, mas o 
Dimas mostrou com muita propriedade que 
é possível continuar com o mesmo ritmo 
de trabalho, tem sido uma gestão transfor-
madora e planejada, que mudou a cara de  
Araguaína não só para este momento mas 
também para o futuro, o Prefeito Dimas 
tem sido um exemplo de gestor público que 
continua no mesmo ritmo do primeiro dia 
de trabalho, então ainda há muita coisa por 
vir e eu não tenho dúvidas que o prefeito 
vai fechar sua gestão com chave de ouro. 

ENTREVISTA COM MARCUS MARCELO



Pergunta – Como foi administrar 
uma casa com 17 cabeças diferentes? 

Resposta – É natural que uma 
casa de leis onde foram eleitos 17 re-
presentantes da população dos mais di-
versos segmentos, que haja o debate e 
as discussões e esses debates são sadios 
por que a representatividade vem das di-
versas esferas da sociedade. É uma casa 
democrática onde o entendimento da 
maioria sempre vence, mas sempre com 
muito respeito para que no final quem 
ganhe seja a população de Araguaína.  

Pergunta – Dos proje-
tos que o senhor apresentou, qual 
considera de maior relevância? 

Resposta – Acredito que todos os 
projetos que apresentamos são impor-
tantes,  evidente que tem projetos que 
a gente percebe  a diferença na vida das 
famílias, a exemplo a Clínica Escola do 
Autismo,   sou precursor juntamente com 
a Associação Mundo Autista,  na época a 
Dr. Luciana Santana e a Tânia me apre-
sentaram o projeto  e de pronto entendi a 
importância,  apresentei requerimento que 
foi aprovado por unanimidade na Câmara 
de vereadores e posterior o Prefeito Ro-
naldo  atendeu encaminhado o projeto que 
criou a Clinica Escola Municipal Mundo 
Autista , hoje uma realidade na nossa ci-
dade, a clínica que já tem atendido mais 
de 700 crianças não só de Araguaína, 
pois sabemos que vem pessoas também 
de outras cidades e de outros estados que 
sabe da importância do tratamento e do 

acompanhamento que a clinica tem feito.  

Pergunta - Outro pro-
jeto que queira destacar?  

Resposta - Não só em relação as 
leis, mas tivemos atuação importante em 
várias outras frentes e a gente sabe que 
faz a diferença na vida da sociedade. A 
atuação como vereador como por exem-
plo a incansável luta para que o curso de 
medicina virasse realidade. Nós fizemos 
uma indicação ao Senador Vicentinho e 
conseguimos uma audiência com o Minis-
tro da Educação Mendonça Filho, a épo-
ca juntamente com o reitor da UFT Luís 
Eduardo Bovolato, que nos acompanhou 
nesta visita ao ministro e lá foi onde o mi-
nistro assumiu o compromisso de liberar 
os códigos para que o curso de medicina 
fosse autorizado, hoje é uma realidade.   

Pergunta – O senhor implantou 
a Rádio e a TV Web que transmitem 
as sessões ao vivo e ainda implemen-
tou o Portal da Transparência. O se-
nhor considera que deixou um legado?  

Resposta -   Sem sombra de dú-
vidas, antes de chegar a casa eu sempre 
coloquei como pauta a transparência, a 
gente vive um momento muito difícil da 
politica,   a população precisa acreditar na 
nossa atuação, esta  foi a forma que encon-
trei para aproximar o Poder Legislativo ao 
cidadão que queira acompanhar de ver-
dade o que tem acontecido e o que temos 
votado, então implementamos o Portal da 
Transparência, criamos a Radio Web Câ-
mara que foi a primeira ferramenta que o 



cidadão de qualquer lugar do mundo atra-
vés da internet, estaria ouvindo as sessões 
e posterior avançamos para a TV câmara 
que é uma realidade. Hoje transmite ao 
vivo todas as sessões dando o máximo de 
transparência possível e a população pode 
acompanhar a atuação de cada vereador.   

Pergunta – Duran-
te os seis anos na presidência, 
qual foi o momento mais difícil? 

Resposta – Nao diria momentos 
difíceis,  e sim momentos que precisáva-
mos enfrentar, buscando o melhor para a 
cidade, apreciamos leis que a principio 
não foram bem compreendidas, mas de-
pois houve o entendimento, sempre no 
intuito de dar as condições para que o 
prefeito Ronaldo realizasse o trabalho 
que vem realizando. Trabalhamos de ca-
beça erguida com muita seriedade  dan-
do nossa contribuição da melhor forma. 

Pergunta - Como foi a experiência 
de realizar o concurso público da câmara? 

Resposta – Sou um defensor do 
concurso público, sou servidor público do 
Estado na área da educação, acredito muito 
em concurso,   maior prova foi essa,  ao 
chegar a gestão da casa depois de quase 20 
anos, nós realizamos o concurso público 
da Câmara ,  me orgulhei muito,  por que 
graças a Deus ocorreu com muita normali-
dade e não teve nenhum problema, foi ho-
mologado com rapidez, a intenção era dar 
posse aos concursados em tempo recorde 
e conseguimos, no máximo em seis meses 
já estávamos dando posse aos aprovados.  

Pergunta – O que ainda podemos 
esperar do vereador Marcus Marcelo?  E 
quais são os planos para o ano que vem?

Resposta - Muito trabalho, temos 
ainda mais um ano de mandato na condição 
de vereador de Araguaína, o nosso traba-
lho tem sido pautado em trazer resultados. 
Este ano teremos eleições municipais e nós 
com certeza faremos parte do debate e des-
sa discussão visando já o futuro da nossa 
cidade. Me sinto muito preparado, enten-
do que é hora de darmos um passo maior, 
por isso estamos nos colocando à dispo-
sição de Araguaína como pré-candidato a 
prefeito contando com o apoio do nosso 
líder Ronaldo Dimas, ele mesmo tem dito 
que na hora certa fará o anúncio do nome 
de seu candidato a prefeito, tenho certeza 
que tomará a decisão certa, olhando para 
o futuro, naturalmente pensando em Ara-
guaína. Há outros companheiros também 
se colocando à disposição e todos tem meu 
respeito e vejo com naturalidade, mas en-
tendo que nós reunimos as melhores con-
dições técnicas com amplo conhecimento 
da realidade da cidade, pois tenho partici-
pado desta reconstrução de Araguaína ao 
lado do prefeito Dimas desde o início. Te-
mos o apoio do meu partido e de outros 
também e, principalmente, temos o apoio 
da população para encabeçar esse projeto e 
dar continuidade a gestão do prefeito Ro-
naldo Dimas. Araguaína não pode parar. 
 
Pergunta - Sua mensagem final vereador!

Desejo a todos um ano de conquis-
tas e vitorias, que os nossos sonhos se re-
alizem. Um grande abraço a todos. Muito 
obrigado.




