
CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1112022 

Confere Título de Cidadão 
Jijoquense ao Sr MARCIO 
MARCELO SANTOS e dá outras 
providências. 

Eu, RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO, vereador da Câmara Municipal de Jijoca de 
Jericoacoara-CE, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei, proponho para 
deliberação do Plenário a seguinte propositura: 

Art. 1° Fica concedido o "TÍTULO DE CIDADÃO JIJOQUENSE" ao Sr. MARCIO 
MARCELO SANTOS, pelos relevantes serviços prestados em nosso município, na 
área Esportiva. 

Art. 2° - A honraria que trata o artigo anterior será conferida em Sessão Solene, a ser 
convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

Art. 3 0  - As despesas decorrentes da execução deste Projeto de Decreto Legislativo 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 40  - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, em 12 de setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICiPAL. DE 

JIJOCA DEJERICOACOARA 

Marcio Marcelo Santos 

Natural de Santa Cruz do Sul (RS) 

Filho de Ana Cecília e Ronaldo Monteiro 

Gaúchos que se mudaram para o nordeste em 1980 

O destino foi a cidade cearense de Aracati. 

Chegando ainda criança com dois irmãos, Márcio Marcelo teve a sua educação 
básica no colégio Marista, na adolescência se transferiu para capital cearense, em 
busca de novos desafios, o sonho de se tornar jogador de futebol era uma obsessão, 
mesmo não conseguido seguir carreira de atleta, se dedicou aos estudos na capital, 
no início da década de 90, voltou ao Aracati, onde conheceu Andreia Ribeiro, com 
quem casou e teve dois filhos (Sérgio Luiz e Ana Melissa). 

Separou da primeira esposa no ano de 1997 e decidiu se mudar para o Norte do 
Brasil (Amapá). Na capital Amapaense, resolveu se dedicar novamente ao futebol, 
onde disputou 3 temporadas no campeonato estadual por 3 equipes, no início do ano 
de 2001, conheceu a praia de Jericoacoara com um amigo e resolveu abrir um 
restaurante, sempre envolvido com esporte, se envolveu rápido com os nativos e 
imediatamente estava adaptado a Vila, lá conheceu sua segunda esposa, (Fernanda 
Souza), com quem foi casado por 18 anos e teve dois filhos (Ana Xasdrynys e 
Ronaldo Caetano). 

No ano de 2004 foi contratado pelo então prefeito, Sérgio Herrero Gimenez, para 
desenvolver projetos na área de esporte, em Jijoca de Jericoacoara, ali começou a 
caminhada em gestão pública. Em 2017 foi convidado pelo prefeito Lindbergh Martins 
para participar de um plano de transformação no esporte com o então secretário de 
esportes (Roberto Milla), com sucesso imenso na área, foi convidado a assumir a 
pasta de esporte no ano de 2021, onde vem participando da gestão municipal. 
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