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BIOGRAFIA
 

Márcio Melo Gomes representa a
 juventude política de Mongaguá na Câmara

     O ser-humano: 
  

     Márcio Melo Gomes, mais conhecido
como Márcio Cabeça, nasceu em São
Vicente, no dia 18 de março de 1978.

  
     Desde seu 2º dia de vida reside em
Mongaguá. 

  
     Márcio é filho de Givaldo Alves
Gomes e de Aparecida Conceição Melo
Gomes. 

  
 
    A Família: 

  
    Márcio é casado com Priscila
Eleutério Gomes, tem dois filhos: a
adorável Isabella e o pequeno Márcio
Henrique.

  
  
     Vida política

  
     Em 2004, a pedido de amigos, Márcio Merlo Gomes se candidatou ao
cargo de vereador, e, após meses de caminhadas e "corpo-a-corpo" com o
eleitorado de Mongaguá, saiu vitorioso nas urnas.

  
     Márcio Cabeça realizou uma campanha simples na parte financeira
mas muito intensa no lado humano e esteve presente em vários bairros
ouvindo os anseios da população.

  
 
     Vitória e juventude na presidência da Câmara 

      
      Márcio foi um dos candidatos mais jovens eleitos pelo voto do cidadão

de Mongaguá, o que surpreendeu vários políticos tradicionais da Cidade e
levou novas idéias para o legislativo municipal.

  

  
     O Biênio 2005/2006

  
    Após ser escolhido pela população para
representar os anseios dos eleitores,
Márcio foi escolhido Presidente da Câmara
Municipal de Mongaguá para o biênio de
2005/ 2006.   
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Revolução e Evolução da Câmara 
  

    Assim que tomou posse, Márcio Cabeça iniciou uma ampla reforma
estrutural e física na Câmara Municipal.

  
     Durante os dois anos que esteve à frente do Legislativo, Márcio
priorizou a ontenção de gastos da Câmara, além de implantar sistemas
que facilitassem o trabalho dos funcionários.

  
     Márcio foi o responsável por oferecer o acesso dos eleitores à Câmara,
com a construção dos gabinetes dos demais vereadores, a população
estreitou o relacionamento com seus vereadores e isso ampliou os
trabalhos e pedidos encaminhados ao legislativo. Isso se reflete,
atualmente, nas diversas melhorias obtidas durante o período e qe foram
aprovadas em plenário e realizadas pelo poder Executivo

  

Márcio foi o responsável pela reestruturação do atendimento da Câmara 
 à população de Mongaguá, oferecendo gabinetes aos vereadores e toda infra-estrutura

 necessária para agilizar o recebimento e viabilização dos pedidos dos eleitores
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