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Concede O Título de Cidadão do

Amazonas ao Sr. DR. CTOVES

BARBOS A DE STQUE RA, delegatário
do 6" Cartorio de Protesto de Títulos e

de Câmbio da Comarca de

Manaus.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Artigo 1o - Fica concedido o Titulo de cidadão do Amazonas ao senhor

DR.cLoVESBARBoSADES|QUE|RA,delegatáriodo60Cartóriode
Protesto de Títulos e letras de Câmbio da Comarca de Manaus' nos termos da

Resoluçao Legislativa n' 71 de 15 de dezembro de 1977 '

Parágrafo único. o Titulo referido no caput deste artigo será entregue

em sessão especial da Assembleia Legislativa, que ocorrerá em dia e hora a

serem definidas pela Mesa Diretora'

Artigo 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS' EM MANAUS'

06 DE NOVEMBRO DE 2018.

SIDNEY EIRA LEITE
Deputad ual

FiDrü$o,ÀI
2.
3

Pres nte da Comissão de Educação
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JUSTIFICATIVA

Dr. Cloves Barbosa de siqueira, nasceu em Fazenda Nova,

município de Goiás. Aos sete anos mudou-se com a família para o Estado do

Tocantins onde estudou até o ensino médio e trabalhou como datilógrafo no

Cartorio do 1o Oficio de Registro de lmoveis.

Trabalho na Caixa Econômica Federal e posteriormente no

Banco do Brasil onde trabalhou por 15 anos, oportunidade em que mudou-se

para o Amazonas para trabalhar na agência de ltacoatiara.

Formou-se em Direito pela Universidade,Federal do Amazonas

sendo posteriormente aprovado no concurso público para Juiz de Direito do

Tribunal de Justiça do Amazonas iniciando a carreira na Magistratura Estadual

com designação para a comarca do Município de Boca do Acre.

Urn ano depois teve a aprovação para a Magistratura Federal

do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Aprovado em 1o lugar ern um novo concurso público, desta vez

para Delegação de Serventias Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do

Estado do Amazonas, oportunidade em que voltou a residir em Manaus onde

desde então é delegatário do 60 Cartorio de Protesto de Títulos e Letras de

Cârnbio da Comarca de Manaus.

Foi Vice-presidente da Associação de Notários e Registradores

- Seção Arnazonas, e é Presidente do lnstituto de Estudos de Protesto de

Títulos do Brasil- Seção Amazonas.

Desde 2009 à frente do lnstituo, levando à excelência o serviço

de protesto no Estado do Arnazonas com reconhecimento no cenário nacional.

Em 2014 a entidade por ele presidida recebeu o prêmio de destaque por

serviços prestados, outorgado pela lnstituto de Estudos de Protesto de Títulos

do Brasil. Em 2015 novo prêmio de destaque foi conquistado, em virtude da

criação da Central de Remessa de Arquivos para Protesto, Em 2016 o prêmio

por irnplementação da Central Nacional de Protesto em todo o Estado do
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Amazonas, com integração digital de todas as serventias do interior e em 2017

o IEPTB do Amazonas foi eleito a que mais inovou no serviço de protesto.

Dr. Cloves é especialista em Direito de família pela

Universidade Estácio de Sá, Especialista em Direito Notarial e Registral pela

Faculdade Arthur Thomas, Especialista ern Direito lmobiliário pela Universidade

Estácio de Sá, Doutorando ern Direito pela lJniversidad Del Museo Socra/

Argentino e Professor convidado da Escola de Magistratura do Estado do

Arnazonas.

Diante todo exposto, não restam dúvidas que a entrega do

título de cidadão do Amazonas será urn ato de plena justiça, gratidão e

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por esse cidadão brasileiro'

Destarte, rogo aos nobres pares a aprovação desta propositura para que esta

Augusta Casa conceda a outorga desse justo e merecido Título de Cidadão do

Amazonas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS' 06

DE NOVEMBRO DE 20í8.

SIDNEY D OtrIVEIRA LEITE
Deputad dual

Presid d issão de Educação



Dr. Cloves Barbosa de Siqueira, Tabelião

Nasceu ern 07 de janeiro de 1960 no Município de Fazenda Nova-Goiás.

Aos sete anos de idade mudou com a família para o Município de Colinas,

Estado do Tocantins, onde estudou até o ensino médio e trabalhou como

datilografo no Cartorio do 1o Ofício de Registro de lmóveis daquela Comarca.

Em busca de novas oportunidades, aos 18 anos deixou o interior do Tocantins

rumo à cidade de Goiânia-GO. Ali atuou corno escrevente no Cartório do 7o

Oficio de Notas da Capital.

Em 1981 obteve sua primeira aprovação em concurso público, iniciando a
carreira de bancário na Caixa Econômica Federal e, logo em seguida, no

mesmo ano, no Banco do Brasil, onde trabalhou por quinze anos.

Foi como bancário que, no ano de 1986, mudou-se para o Amazonas para

trabalhar na agência do Banco do Brasil do Município de ltacoatiara. A serviço

do Banco, além de ltacoatiara, trabalhou nos municípios amazonenses de

Itapiranga, Silves, Urucurituba, Autazes e Manaus.

Em 1996 colou grau em Direito pela Universidade Federal do Amazonas.

Em 1998, aprovado em concurso público para Juiz de Direito do Tribunal de

Justiça do Amazonas, iniciou carreira na Magistratura Estadual com

designação para a Comarca do Município de Boca do Acre.

Em 1999 obteve aprovação em Concurso Público para Magistratura Federal do

Tribunal Regional Federal da 1^ Região, ocupando o cargo de Juiz Federal nas

cidades de Manaus, Boa Vista, Tabatinga, Palmas e Distrito Federal, para onde

mudou em 2002.

Aprovado em 1o lugar em um novo concurso público, desta vezpara Delegação

de Serventias Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do Estado do

Amazonas, no ano de 2006 voltou a residir em Manaus onde desde então é

delegatário do 6o Cartório de Protesto de Títulos e Letras de Cârnbio da

Comarca de Manaus.

Foi Vice-presidente da Associação de Notários e Registradores - Seção

Amazonas, e é Presidente do lnstituto de Estudos de Protesto de Títulos do

Brasil - Seção Amazonas. Desde 2009 está à Írente do lnstituto, levando à

excelência o serviço de protesto no Estado do Amazonas com reconhecimento

no cenário nacional. Em 2014 a entidade por ele presidida recebeu o prêmio de

destaque por serviços prestados, outorgado pelo lnstituto de Estudos de

Protesto de Títulos do Brasil. Em 2015 novo prêmio de destaque foi

conquistado, ern virtude da criação da Central de Remessa de Arquivos para



Protesto. Em 2016 o prêmio por implementação da Central Nacional
Protesto em todo o Estado do Amazonas, com integração digital de todas as
serventias do interior e em 2017 o IEPTB do Amazonas foi eleito a que mais
inovou no serviço de protesto.

Dr. Cloves é especialista em Direito de família pela Universidade Estácio de
Sá, Especialista em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur ïhomas,
Especialista em Direito lmobiliário pela Universidade Estácio de Sá,
Doutorando em Direito pela Universidad del Museo Socia/ Argentino e

Professor convidado da Escola de Magistratura do Estado do Arnazonas.

Tem três filhas e é casado com a amazonense Kelly Torres Dias Siqueira.


