
CAMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N00)12022 

Coucede Títuk, de Cidadão Jijoqueíise cio 

Sr. Márcio Luiz Neto, Capitão-Tenente (AA) 
Agente Nomeado da Capitania dos Portos 

de Camocim e dá outras providências. 

Eu, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, vereador da Câmara Municipal de Jijoca de 

no uso das atribuições que me são conferidas por Lei, proponho para 
deliberação do Plenário a seguinte propositura: 

Art. 1 1  - Fica concedido o "TÍTULO DE CIDADÃO JIJOOUENSE" ao Sr. Márcio Luiz Neto, 
Capitão-Tenente (AA), Agente nomeado da Capitania dos Portos de Camocim, em 
reconhecimento a todo o apoio e execução das ações realizadas em prol da atividade pesqueira 
do município, orientação e fiscalização dos passeios aquaviários. 
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pelo Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

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

4. - Este Decreto Legislativo entra vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 

contrário. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, em 13 de Abril de 2022. 
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ft 	CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUOCA DE JERICOACOARA 

BIOGRAFIA DO CAPITÃO-TENENTE (AA) MARCIO LUIZ NETO 

O Capitão-Tenente (AA) Márcio Luiz Neto, nasceu no dia 08 de fevereiro de 1975, na 
cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Filho de Euzóbio Sebastião Neto 
e Maria da Glória Ferreira, casado com Wanderléia Prie Neto, pai de Nathália Prie Neto 
e Ana Carolina Prie Neto. Concluiu o Ensino Fundamental no Colégio Nossa Senhora 
da Graças, o Ensino Médio no Colégio Modelo, o Curso Técnico em Eletrônica no 
Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), o Curso em Eletrotécnica na Escola 
Ocidental, como também o Curso Técnico em Montagem e Manutenção de Micro com 
ênfase em Rede, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Graduado 
pela Universidade Estâcio de Sã, em Análises de Sistemas, Graduado em História, pela 
Universidade Veiga de Almeida, curso de Formação de Oficiais em 2014 (nível 
Superior), Pós-Graduado (Stricto Sensu), em Animação para Ambientes Digitais, pela 
Universidade Estácio de Sã e o Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediário 
(CEMOI), pela Escola de Guerra Naval (EGN). 

O Capitão-Tenente (AA) Márcio, iniciou sua carreira na Marinha do Brasil, em julho de 
1993, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES). Em 07 dejulho 
de 1994, embarcou no navio Aeródromo Ligeiro Minas Gerais (NAeL-MG) - Ali, 
permanecendo embarcado cerca de dois anos. No ano de 1996, desembarcou rumo ao 
Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão (CAAML). No ano de 1997, foi 
designado para servir no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ). Em março de 
1998, embarcou no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) a fim de compor 
a turma de Especialização em Eletrônica. Em dezembro de 1998, ao término do Curso 
de Especialização, embarcou na Corveta Júlio de Noronha (V-32). Após duas semanas 
no navio, foi inscrito no Curso de Subespecialização de Operador de Sonar. Ao concluir 
o curso, embarcou na Fragata Dodsworh (F-47), permanecendo a bordo do navio, por 
cerca de cinco anos e três meses, de 1999 a 2004. Em 2004 foi designado a compor a 
turma do Curso de Formação de Sargento (C-FSG-2004) e ao término do referido 
curso, embarcou no Comando em Chefe da Esquadra (COMEMCH), hoje, Centro de 
Operações da Esquadra (COE). Permaneceu no COMEMCH, cerca de um ano. Nos 
anos de 2005 a 2013, serviu no Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão 
(CAAML), exercendo as funções de Supervisor de Hardware e Periféricos na Divisão 
de Informática, como também de Instrutor na Divisão de Guerra Antissubmarino 
(DivGas). Em 2013, concretizou um grande sonho, foi aprovado no Concurso do 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada (QAA), cuja concentração ocorreu em março 
de 2014. Hoje, o Capitão-Tenente (AA) Márcio, se senti orgulho pela sua trajetória na 
Marinha do Brasil, pois muitos foram os desafios e obstáculos ultrapassados. Atingiu 
seu maior alvo, o Oficialato, Ao terminar o Curso de Formação de Oficiais, embarcou 
no Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM), permanecendo na OM por 
cerca de seis anos. Emjunho de 2020, resolveu se inscrever no Processo Seletivo para 
o Cargo de Direção da Agência da Capitania dos Portos de Camocim. Em outubro de 
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2020, foi selecionado para o exerce o Cargo de Direção da Agência da Capitania dos 
Portos em Camocim pelo Diretor Geral do Pessoal da Marinha, Almirante de Esquadra 
(AE), Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Desde que assumiu a Agência da Capitania 
dos Portos de Camocim, em 14 de janeiro de 2021, o Capitão-Tenente (AA) Márcio Luiz 
Neto, vem oferecendo um papel preponderante e inovadorjunto â comunidade marítima 
na sua Área de Jurisdição (A.J.) no Estado do Ceará. Na Direção do Capitão-tenente 
(AA) Márcio Luiz Neto, a Agência da Capitania dos Portos de Camocim, norteia 
princípios, ações e condutas a serem seguidas através da honra, lealdade, iniciativa, 
cooperação, coragem, disciplina e patriotismo. Em 17 de maio de 2021, a Agência da 
Capitania dos Portos em Camocim recebeu a visita do Secretário de Aquicultura e 
Pesca, Danilo Menezes, Chico Bento, e do vereador, Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos, ambos do município de Jijoca de Jericoacoara. O objetivo da visita seria 
o apoio da Marinha do Brasil nas demandas da comunidade pesqueira do município. 
Sem medir esforços e de prontidão, o Capitão- Tenente (AA) Márcio, se colocou à 
disposição a fim de dar o suporte e o apoio necessário aos nossos renomados 
pescadores, carentes de atenção, apoio e recursos. O Capitão-Tenente (AA) Márcio 
parabenizou a atitude do secretário, Danilo Menezes, Chico Bento, e do vereador, 
Reginaldo, em valorizar a comunidade marítima local formada de nobres pescadores. 
A primeira ação Itinerante da Agência da Capitania dos Portos em Camocim, realizada 
na Vila de Jericoacoara, ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2021, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Joca de Jericoacoara. Os pescadores de Jericoacoara 
e Mangue Seco foram contemplados, pela Agitinerante, com 41 inscrições no cadastro 
de pretendentes aos Cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM), revalidação de 20 
Carteiras de Inscrição e Registro, inscrição de 20 processos de Embarcações, 
revalidação de 32 Títulos de Inscrições de Embarcações, Arqueação de 22 
embarcações. No dia 08 de julho de 2021, foi realizado em parceria com a prefeitura e 
a secretaria de Aquicultura e Pesca, a revitalização do farol de Jericoacoara. No mês 
de outubro de 2021, recebemos a visita do Capitão dos Portos do Ceará, CMG Ricardo 
Banho e do Capitão-Tenente (AA) Márcio Luiz Neto em nosso município, o objetivo da 
visita foi fortalecer a parceria com a Marinha do Brasil junto a prefeitura e a secretaria 
de Aquicultura e Pesca de Joca de Jericoacoara. Na ocasião da visita foram abordados 
diversos temas, a saber: solicitação de cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM) 
para Pescadores, apoio aos eventos náuticos (Regatas e Competições), operações 
conjuntas com a Secretaria de Aquicultura e Pesca e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), orientação aos pescadores locais por meio 
de palestras e a participação da Marinha em parceria com a secretaria de Aquicultura 
e Pesca no combate ao lixo no mar. Em 16 dejulho de 2021, a equipe da AgCamocim, 
retornou a Vila de Jericoacoara a fim de fazer a entrega das Carteiras de Inscrição e 
Registro (CIR) e dos novos Títulos de Inscrição de Embarcações, aos respectivos 
proprietários. Esses foram os primeiros resultados da Agitinerante. Em 17 de Julho de 
2021, foi realizado o 1 MUTIRÃO DE LIMPEZA SUBAQUÁTICA NA LAGOA DO 
PARAÍSO. A equipe da AgCamocim, apoiou os mergulhadores locais com duas 
embarcações, sendo uma do tipo motoaquática (MA) e uma tipo bote inflâvel (Epn). O 
evento foi organizado pelo secretário de Pesca e Aquicultura, Chico Bento. Na ocasião, 
foram recolhidos cerca de 300 kg de lixo subaquático na Lagoa do Paraíso. Em Agosto 
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do 2021, recebemos a visita do Ilustre Capitão-Tenente (AA) Márcio Luiz Neto e sua 
equipe de inspeção naval, o objetivo da visita, novamente, era fortalecer a parceria com 
a Marinha do Brasil. Diante disso, foi apresentado o seguinte tema pelo secretário de 
Aquicultura e Pesca: a regularização e fiscalização do transporte aquaviário na orla 
marítima de Jericoacoara. Em 06 de Setembro de 2021, o secretário de Aquicultura e 
Pesca, Chico Bento, recebeu a visita de um técnico da AgCamocim, em Jericoacoara, 
para efetuar o reparo e a manutenção do farol. Na ocasião, foram feitas a troca do 
eclipsor, da bateria estacionária e de toda a parte elétrica do farol. Em 10 de Setembro 
de 2021, a AgCamocim proferiu palestras na Vila de Jericoacoara, a respeito da 
Segurança da Navegação, da Salvaguarda da Vida Humana no Mar e Prevenção da 
Poluição Hídrica. Nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2021, a AgCamocim, realizou a 
fiscalização na Lagoa do Paraíso, implementando as medidas educativas e o 
incremento da Mentalidade Marítima. No dia 28 de setembro, a equipe de IN da 
AgCamocim fiscalizou os passeios do Cavalo Marinho 1 e II, em parceria com a 
Secretaria de Aquicultura e Pesca e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBIO). Em 13 de Novembro 2021, a equipe da AgCamocim apoiou 
a IX Regata de Canoas Ecológicas de Jericoacoara que contou com a participação das 
canoas do Mangue Seco. Em 28 de Fevereiro de 2022, o Capitão-Tenente Márcio Luiz 
Neto e sua equipe, participaram a convite do Prefeito de Jericoacoara, Lindbergh 
Martins, do vereador, Reginaldo e do Secretário de Aquicultura e Pesca, Chico Bento, 
da inauguração da nova pesqueira de Jericoacoara. Em 01 de Março de 2022, em 
virtude do aniversário do município, 31 anos, novamente, o Capitão-Tenente (AA) 
Márcio Luiz Neto e sua equipe, realizaram palestras com os temas, a saber: Ingresso 
na Marinha do Brasil, Cultura Oceânica e a valorização da Carreira do Pescador 
Artesanal. Por fim, no dia 19 de março de 2022, na Vila de Jericoacoara, a AgCamocim 
apoio a Procissão Marítima de São José, resgatando nossa cultura e tradição. 

O Prefeito Lindbergh Martins, a Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara e a 
Secretaria de Aquicultura e Pesca agradecem a Marinha do Brasil, na pessoa do 
Excelentíssimo Comandante do Terceiro Distrito Naval, Vice-Almirante, André Moraes 
Ferreira, e do Ilustre Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra, Anderson 
Pessoa Valença, pelas ações desempenhadas por esta renomada Agência, braço forte 
da Capitania do Portos do Ceará. 

Francisco Reginaldo de Vasconcelos 

Vereador - PSC 
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