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MARCUS WELBY MARTINS FERRREIRA 

 

Marcus Welby Martins Ferreira nasceu na Cidade de Santa Rita – PB no  dia 28 de agosto de 

1975, filho de Josias de Miranda Ferreira e Terezinha Martins Ferreira, completou o Ensino 

Médio Completo no RN. Antes de exercer cargo público de vereador e prefeito em Campo 

Redondo serviu a Aeronáutica do Brasil, logo após deixar a Aeronáutica veio morar no 

município de Campo Redondo no ano de 1997, na qual comprou a fazenda da Maravilha.  

Fixou morada na cidade de Campo Redondo, após três anos aqui começou a conhecer o povo 

deste município, criando forte laço de amizade com as famílias locais, em especial com a 

senhora Luzia Pacheco que juntamente com estas famílias ingressou na vida pública 

lançando sua candidatura ao cargo de vereador no ano de 2000, com o lema “amigo das 

crianças e dos adolescentes”, na qual foi eleito vereador exercendo o cargo de vereador no 

período legislativo de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004 pelo Partido Liberal -

PL. Em seu mandato neste período foi Presidente da Câmara no biênio 2001/2002 

adquirindo em sua gestão um Novo Prédio da Câmara Municipal Localizado na Av. Senador 

João Câmara, ao lado do Mercado Público Municipal. Em 1996 conheceu sua companheira 

Cristiane Acioli Martins, e desta união nasceram Laura Katharine Acioli Martins Ferreira, 10 

anos e Emanoel Miranda Acioli Martins (4 anos). Em 2004 decidiu sair candidato a prefeito 

municipal pelo mesmo partido PL ao lado do também vereador Carlos Roberto Lucena 

Barbosa – Carlinhos da Apami, na qual derrotou o ex-prefeito José Felinto Campelo Neto, 

exercendo seu mandato no cargo de prefeito no período de 1 de janeiro de 2005 a 31 de 

dezembro de 2008. No mesmo ano de 2008 concorreu a reeleição ao cargo de prefeito de 

Campo Redondo, não obtendo êxito, na qual foi derrotado pelo candidato da Oposição 

Carlos Roberto Lucena Barbosa – Carlinhos da Apami e Assis de Loló, candidatos a prefeito e 

vice-prefeito respectivamente. Neste período sem mandato político em Campo Redondo foi 

trabalhou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do RN, dedicou-se aos 

estudos e foi aprovado  em 2010 no curso de Odontologia pela Universidade Potiguar do RN, 

também foi aprovado no concurso municipal da Prefeitura Municipal de Santa Cruz-RN no 

cargo Agente Administrativo. Atualmente é servidor público municipal. 


