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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº006/2017 

 

 

“Concede Título Honorífico de Cidadão 

Araguaiense ao Sr. Marcos Aurélio da 

Silva” 

 

 O Presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga 

o seguinte Decreto Legislativo: 

ART. 1º – Concede Título Honorífico de Cidadão Araguaiense ao Sr. Marcos Aurélio 

da Silva, em reconhecimento aos serviços prestados e relevante contribuição para o 

desenvolvimento do município de Alto Araguaia. 

ART. 2º – A Câmara Municipal estabelecerá a data para a entrega do Título 

concedido. 

ART. 3º – Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Plenário “Alba Berigo” em, 14de setembro de 2017. 

 

 

Deusdete Teodoro de Resende 

Vereador PSB 
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JUSTIFICATIVA 

Marcos Aurélio da Silva, conhecido como“Marquinhos”, nasceu em 13 de 

maio de 1973, na cidade de Catolé do Rocha – PB, filho do Senhor Antônio Esmerino 

da Silva e de Dona Francisca Maria da Silva.  

Veio para Alto Araguaia no ano de 1980 com toda a sua família, pai, mãe e nove 

irmãos, na época com cerca de oito anos de idade. Alto Araguaia, por sua vez, foi 

escolhida porque aqui já residiam alguns de seus parentes. Contudo, o trajeto não foi 

muito fácil. A família saiu de Catolé do Rocha, Paraíba, cidade natal, num transporte 

chamado “pau-de-arara” (veículo improvisado em razão da algazarra feita pelas aves, 

similar à dos passageiros, são feitas adaptações em caminhões no lugar de ônibus 

convencionais, até por conta do difícil acesso de alguns lugares. Muito utilizado ainda 

hoje no Nordeste brasileiro)e foi para a Bahia em São Jesus da Lapa, com o intuito de 

morar, porém não ocorreu como o previsto. Assim, dessa forma, resolveram pegar um 

ônibus e vir para Alto Araguaia. 

Na chegada, Marcos Aurélio e sua família desceram na Avenida Carlos 

Hugueney, no Hotel Lisboa da Dona “Mundica”, dali sua família que aqui já residia 

vieram buscá-los.A família passou por dificuldades, uma delas foi à mudança do clima, 

visto que acostumados com o calor do Nordeste, sentiram diferença com o clima ameno 

da cidade. Naquela época a renda era pouca, pois as opções de emprego eram escassas. 

Trabalhava-se na prefeitura, mercado ou em fazendas.  

O pai de Marcos Aurélio, Seu Antônio sempre trabalhou em fazendas, na antiga 

“Cibrazem”, enquanto sua mãe Dona Francisca trabalhava fazendo faxina para ajudar 

no sustento da casa. Todavia, “Marquinhos” sempre se mostrou disposto a ajudar, 

estudava no período matutino e no período vespertino trabalhava para ajudar a família. 

Trabalhou como engraxate, vendedor de picolé, capinou quintais, foi ajudante de 

padeiro (na padaria do Senhor João Fraga), tratorista e de serviços gerais. 

Cresceu e viveu como uma criança normal e feliz, mesmo diante das 

dificuldades. Como toda criança da época aprontou suas travessuras, como 

porexemplo,“pegar” mexerica e jabuticaba na chácara do Pedro Porfírio e da Dona 

Aninha. Como adolescente gostava muito de ir pescar traíra no Rio Araguaia. 
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Marcos Aurélio da Silva é Servidor Público Municipal desde o dia 01/09/1989. 

Fez o primeiro concurso para o cargo de Serviços Gerais sendo aprovado em primeiro 

lugar. Prestou o segundo concurso para o cargo de motorista e foi aprovado como 

segundo colocado. Em suas palavras afirma: “Entrei na prefeitura pintando meio fio e 

não me envergonho disso.” Sempre foi um funcionário público exemplar e nunca 

passou por nenhum tipo de sindicância.  

No ano de 1994, no dia 09 de julho, casou com a Senhora Irani Afonso Lozano 

Silva, constituindo então sua própria família, e criando raízes definitivas em Alto 

Araguaia. Marquinhos têm dois filhos, Micheli Lozano da Silva, de 23 anos e Gabriel 

Lozano da Silva, de 17 anos. Logo será avô. 

Os anos se passaram, e como servidor público, “Marquinhos”, ocupou vários 

cargos junto à prefeitura: foi Secretário Adjunto de Agricultura e Comércio (2008), 

Secretário Municipal de Adjunto de Infraestrutura (2009), ocupou o cargo de Secretário 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (2011), também foi Gerente de Limpeza 

Urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (2011) e 

novamente ocupou o cargo de Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos (2012). 

Entrou na política no ano de 1996, quando saiu candidato pela primeira vez. Sem 

grandes pretensões políticas, Marcos Aurélio candidatou-se porque havia descoberto 

que como servidor público, filiasse num partido político ficaria fora do cargo por conta 

da candidatura e para fazer campanha por noventa dias recebendo seu salário base. 

Filiou-se não para disputar eleição naquela época, mas sim porque queria utilizar-se 

dosdias para pescar, ir visitar fazendas, etc.Por sua vez, sem esperar, obteve 156 votos 

pelo então Partido Progressista Brasileiro (PPB).  

Marcos Aurélio ficou oito anos fora da vida política e depois atendendo ao 

chamado dos amigos e da população, em 2004 candidatou-se pela segunda vez. 

Trabalhou na campanha sem recursos financeiros, logo, teve ajuda de algumas pessoas 

até com o combustível para sua locomoção. Desta feita, no partido PP, foi eleito com 

347 votos, sendo o 2° da coligação e o 3° entre os nove vereadores eleitos.  Mudou de  

filiação em 2008 do PP para o PR.   Concorreu à reeleição de 2008, obteve 257 votos 

eficou como 1° suplente,sónão foi eleito por causa da coligação PR. No ano de 2012 

concorreu as eleições municipais e por sua vez, foi eleito com 312 votos. 
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Em 2016 candidatou-se novamente e obteve 503 votos sendo o 2º mais votado 

dentre os vereadores eleitos. Logo, foi o único vereador que aumentou cerca de 200 

votos de uma eleição para outra, no caso de 2012 para 2016. 

Como vereador tem suas pretensões políticas, pensa em se candidatar pelo 

menos mais duas vezes, e outrora se houver oportunidade conseguir um cargo mais alto 

no meio político, como vice-prefeito ou prefeito. Contudo, sempre com os pés no chão, 

e alinhado com os interesses da população. Em suas palavras: “Com força de vontade e 

honestidade não se tem dificuldade.” 

Hoje com muita dedicação, afinco e fé em Deus, está no seu terceiro mandato 

(nove anos) e contribuiu muito para que Alto Araguaia pudesse crescer e se 

desenvolver. E pretende continuar trabalhando para que isso aconteça. 

Como cidadão araguaiense tem orgulho de dizer que Alto Araguaia é a cidade 

que ele e sua família escolheram para morar. Quer o melhor para o município e tem 

otimismo que este saia da crise financeira e continue a se desenvolver. Além disso, tem 

esperança na política, e crê que surgirão políticos realmente preocupados em trabalhar 

para a população e para o povo, acabando assim dessa forma com a corrupção que 

assola nosso país.  

“Marquinhos” adotou e foi adotado por Alto Araguaia, e pode retribuir com 

muito trabalho e dedicação a esta terra que o acolheu com tanto carinho. Criou raízes, é 

Paraíba de nascença e Araguaiense de coração. 

Em homenagem a esse homem que se tornou cidadão araguaiense e tem orgulho 

de o ser, conto com os nobres pares para a aprovação deste Projeto de Decreto do 

Legislativo, que tem por intuito conceder o “Título Honorífico de Cidadão 

Araguaiense”, a esse morador tão ilustre e digno de nossa cidade. 

 

 

Deusdete Teodoro de Resende 

Vereador PSB 

 

 


