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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO. OO8/2021.

..CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
ALAGOINHENSE AO SR. MARCIO
cARLos MARINHo, E oÁ ourRAS
pRovtoÊNctAS',.

A câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÔes que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Alagoinhas, combinado com a Resolução no. z6ilo3, aprova, promulga e
manda publicar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1o - Fica concedido o Título de Cidadão Alagoinhense ao Senhor
Márcio carlos Marinho, Deputado Federal, Bispo áa lgreja universal do
Reino de Deus, Presidente Estadual e Vice-Presidéntã Nacional do
Partido Republicanos, pelos relevantes serviços prestados ao nosso
Município.

Art. 20 - No ato da entrega do referido Título, a câmara Municipal de
Alagoinhas fará realizar sessão solene com esse fim.

Parágrafo unico - será encaminhado expediente ao homenageado, dandociência deste _Decreto Legislativo e, posteriormente, õonvite para
recebimento do Título Honorífico.

Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das SessÕe

,3J(Wrmr:,&"@o,.'
vereador autor. 'e edrrle§ /

data da sua publicação.
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PERFIL. DEPUTADO FEDERAL MARCIO MARINHO

Negro, de origem humilde, o pai pedreiro e a máe faxineira de prefeitura. Márcio Carlos
Marinho nasceu em Cabo Frio, Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1g70. Casado com
Adriana Marinho há 29 anos, é pai de Thamires e Júnior e avô de Elizabeth.
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Marinho conheceu de perto as dificuldades da vida e sentiu na pele o preconceito racial esocial' Com 12 anos de idade, apos a separação dos pais, passou a trabalhar como ajudantede pedreiro para sustentar a família. Aos 16 aÁos, encontrou na fé a oporlunidade de mudar ocurso de sua vida e escrever uma nova história.

Em pouco tempo, Marinho passou a se dedicar integralmente ao auxílio espiritual de pessoas.Tornou-se pastor evangélico e mais tarde foi .or."g-rrJo ã Àirpo. como radialista, apresentou
PI9qFm?s evangélicos no estado do Rio de Janeiró, nas rádios AM Cabo Frio; Airr Araruama(1eeO); copacabana 

.(1.eeÍ); Record (19i9]:1e9-3) u úLi.potitana (lggs-ióbsi. Trabathoutambém na TV Record do Rio de Janeiro (1993-1gósl. Ém iéife, trabatho, n, TV rribuna, nosBT e na Rádio 105 FM (1998)' Em Pernambuco, Marinho foi diretor de emissora de rádio deGaranhuns.

Radicado na Bahia, entre os anos 2000 e2oo2, foi apresentador nas rádios Bahia e 96 FM.Prosseguiu no estado como apresenrador na TV ltapoan, Râoà Record, entre os anos de 2001e 2002, no Programa Coisas da Vida, que abordava assuntos de utilidade pública.

Em 2002' Marinho foi convidado a candidat?t:ç a deputado estadual, e venceu as eleiçoes
;ilr1,r."i3r:otos, 

pero parrido Liberar. Em 2006, .rniiã;r;; se a deputaoo reáárar e obieve

Em 2008' foi candidato a vice-prefeito de salvador, e em 2010, já pelo partido RepublicanoBrasileiro (PRB), elegeu-se Deputado Federal 
"orn 

ú7 giz votos, sendo o sétimo maisvotado do estado da Bahia. No mesmo ano, assumiu a presidência da sigla no estado e, em2012, disputou ereição para prefeito da capitar baiana.No ano de 2014, Marinho foi.eleito pata o terceiro mandato de deputado federal, com 1 1T.4Tovotos Paralelo à carreira polÍtica, passou a apresentar o quadro .patrulha 
oo Consumidor,,, naRecord TV ltapoan, em Salvador. 

'

Durante atuação parlamaltar, em 2015, assumiu a presidência da comissão do Esporte nacâmara dos Deputados' Em 2016, a Lrderança d,o Partido Republicano Brasileiro na casa. Em2017' tornou-se secretário,de comunicação âa câmara oou õLputados. Em 2018, foi reeleitopara o 40 mandato como deputado fedeial, com 95.204 votos. No final de 2018 reassumiu a
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presidência estadual do PRB Bahia. Em 2019, o PRB tornou-se partido Republicanos e
Marinho foi nomeado vice-presidente nacional da sigla.

Conhecido por uma vida pública idônea, Márcio Marinho representou o Brasil em missÔes

oficiais na Conferência Mundial da ONU Contra o Racismo - Durban ll, Genebra, Suíça, 2009;
Cúpula de Parlamentares da Diáspora Global Africana - Midrand, Johannesburgo, África do
Sul, 2012; Cinquentenário da Organizaçâo da Unidade AÍricana - União Africana - Addis
Ababa, Etiopia, 2013.

Em 2017, como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Angola, atendeu ao
convite da Comunidade dos Países de LÍngua Portuguesa (CPLP) participando da Missão de
Observação às Eleições Gerais da República de Angola. Em dezembro deste mesmo ano,
representou mais uma vez o Brasil em missáo oficial em Lisboa, participando da Vll
Assembleia Parlamentar da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tendo
como tema "O Reforço dos Laços lnstitucionais entre os Parlamentos", fomentando a

cooperação entre as naçôes membros, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Sáo Tome e Príncipe e Timor-Leste.

Como parlamentar, defende os direitos dos consumidores, na Comissão de Defesa do

Consumidor; luta pelas crianças e adolescentes através do fortalecimento dos Conselhos
Tutelares na Bahia; protege os idosos, buscando leis mais severas para os crimes cometidos
contra eles; busca o reconhecimento da capoeira como profissão para que os mestres

capoeiristas tenham direito à aposentadoria e demais garantias trabalhistas.

Por sua atuação em prol dos segmentos menos favorectdos da sociedade baiana, Márcio

Marinho recebeu títulos de Cidadão Baiano, Soteropolitano, Feirense, ltabunense,

Cruzalmense, Simoesfilhense e Ameliense. Também foi agraciado com a Comenda da Ordem

Municipal do Mérito de Feira de Santana. Também recebeu o prêmio Congresso em Foco

2019 pela sua atuação parlamentar em apoio ao empreendedorismo. E, em 2020, foi
condecorado pela presidência da República do Brasil com a medalha da Ordem de Rio
Branco, no grau de Grande Oficial.

§ala das

Ç^K'
Vereador autor.
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