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CONCEDE O Título de Cidadão do Amazonas ao

Senhor MARCELO COSTA SANTOS.

A Assembleia Legislativa do estado do Amazonas decreta:

Art. 1o. Fica concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao Senhor

Marcelo Costa Santos.

Parágrafo único. A entrega do Título será realizada em reunião especial da

Assembleia Legislativa, que ocorrerá em dia e hora a ser definida pela Mesa Diretora

deste Poder.

Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

PLENARIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO AMAZONAS, Em Manaus, 07 de maio de 2019.
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J USTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo conceder o Título de dadão do

Amazonas ao Senhor MARCELO COSTA SANTOS, em reconhecimento aos

inestimáveis serviços prestados ao Estado do Amazonas, em especial ao município de

Rio Preto da Eva, aonde vem demonstrando zelo, interesse e dedicação à causa pública

em favor daquela população Rio-Pretense.

O Titulo de Cidadão do Amazonas, instituído na estrutura deste Poder

Legislativo Estadual, tem por finalidade homenagear personalidades que tenham

prestado ao Estado, relevantes serviços, em qualquer campo de atividade, pessoal e

diretamente.

Esse amazonense de alma e coração, em 1988 mudou-se para Manaus com

sua mãe e irmã, seu primeiro emprego foi na empresa COMAGI, depois ENCOL, em

1993 prestou concurso para soldado da Policia Militar do Amazonas, ficando por mais de

21 anos no serviço ativo policial em prol da sociedade amazonense. No ano de 2005, foi

transferido para o município de Rio Preto da Eva.

Já instalado com sua família no município de Rio Preto da Eva, passou afazer

policiamento ostensivo na área urbana e rural daquele município. Nos locais onde

hodiernamente laborava, passou a fazer serviços voluntários nas suas horas de folga em

prol daquelas pessoas necessitadas, onde muitas famílias ainda vivem abaixo da linha

da pobreza. E, sempre retornava para o seio da população carente com o intuito de

ajudá-los, e com isso minimizar os sofrimentos de dezenas de famílias carentes que

vivem a margem da sociedade, privados das ações sociais e dos serviços básicos

necessários para o mínimo de dignidade do ser humano. Foi então a partir dessas

injustiças, que o senhor Marcelo Costa Santos começou a desenvolver um trabalho com

mais afinco nas áreas sociais, de Saúde, Cidadania e Previdência.

Em 2012, migrou para política, foi pré-candidato a vereador, sendo eleito o

candidato. Em 2016, novas eleições onde concorreu a reeleição e novamente sen

Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, Av. Mário Ypiranga Monteiro (Antiga Reciíe), Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque, n'
3.950-ParqueDez-Manaus-AM-69.050-030-1+55; (092) 3183-4430-jeob-http://www.aleam.gov.br-



DAL

ESÏADO DOAMAZONAS :

Poder Legislativo
Assembleià Legislativa do Estado do Amazonas
Gabinete do Deputado Estadual ALCIMAR MACIEL PEREIRA - Cabo Maciet .PR

.000
3de5

eleito para o segundo mandato sendo o 40 candidato a vereador mais votado do

município, onde continua exercendo com bastante relevância seu mandato.

Quando esteve no Serviço Ativo da Policia Militar do Amazonas, desenvolveu

com astúcia e profissionalismo sua missão de bem servir a sociedade amazonense, até

com o sacrifício da propria vida, conforme jurou em defender a população enquanto em

atividade policial. Foi condecorado com as Medalhas de 10 anos de bons serviços

prestados e Medalha de Honra ao Mérito pela excelente desenvoltura profissional no

estrito cumprimento do dever legal, enquanto serviu a Briosa Policia Militar do

Amazonas.

Hoje, continua prestando serviço social na Zona Rural do município de Rio

Preto da Eva, junto às famílias carentes, com jovens, adolescentes e idosos,

ultrapassando seus 12 anos de dedicação à causa pública que voluntariamente assumiu

cumprir, além das incumbências já inerentes ao seu cargo público.

Desta forma, tendo o homenageado preenchido todos os requisitos previstos,

e não havendo nenhum óbice legal, é que contamos com a colaboração dos Nobres

Parlamentares para a apreciação e aprovação do presente projeto de Lei.

PLENARIO RUY ARAUJO da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
em, Manaus/AM, 07 de maio de 2019.
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BIOGRAFIA:

Marcelo Costa Santos nasceu em 16 de Março 1970, na cidade de ltajuípe no

Estado da Bahia. Em 18 de abril de 1988, mudou-se para Manaus com sua mãe Sra.

Maria de Lurdes Costa Santos e sua irmã Márcia Costa Santos, sendo que já residiam

no Estado do Amazonas com mais dois irmãos. Hoje apenas um irmão vivo reside no

Estado o Sr. Renato Costa Santos, tendo seus pais e irmãos falecidos, apenas um vivo.

Logo apos chegar ao amazonas seu primeiro emprego foi na empresa COMAGI como

servente de pedreiro, depois na empresa ENCOL como auxiliar de almoxarifado. Em

'1993 prestou concurso para soldado da PMAM na turma 0'1193 (ZERO UM DE 1993),

desde então trabalhou como Policial Militar por mais de 21 anos, encontrando-se hoje na

reserva renumerada desde o ano de 2013, após ser eleito Vereador do município de Rio

Preto da Eva/AM, Casado com a Sr.a Dariana de Souza Santos desde o ano de 2003 e

desse matrimônio nasceu um filho de nome Marcelo Costa Santos Filho, hoje com 09

(nove) anos idade.

Morador de Rio Preto da Eva desde Março de 2005, quando foi transferido

para trabalhar naquele Município, passou a observar a necessidade da população de

sua área de atuação, onde a partir disso sentiu vontade de ajudar, e assim o fez, em

seus horários de folga começou a desenvolver trabalhos de cunho Social nas áreas de

Saúde, Cidadania e Previdência.

Em 2012,foi Pré-Candidato a Vereador pelo partido do PMDB, eleito com274

votos, ficou em 60 lugar. Em seu primeiro mandato, continuou com seu trabalho voltado

para o Serviço Social, foi um dos vereadores mais atuantes defendendo o povo e

combatendo a corrupção contra políticos que comandavam aquele município,

conseguindo êxito na sua atuação em prol da população Rio-Pretense, que culminou

com a renuncia do mesmo. Vindo de um excelente mandato, em 2016 concorreu

novamente e foi reeleito com 365 votos, resultado do reconhecimento do seu trabalho,

foi o 4o vereador mais votado, portanto, o seu trabalho na área Social continua.

Enquanto serviu na lnstituição Policia Militar recebeu várias condecorações

Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, Av. Mário Ypiranga Monteiro (Antiga Recife), Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque, n'
3.950-ParqueDez-Manaus-AM-69.050-030-(+551 (092)3183-4430-jeob-http://www.aleam.gov.br-

/ìAP

Àt0Fls o
U)F r-

DAL



ESÏADO DO AMAZONAS

Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Gabinete do Dèputado EstadualALC|MAR MActEL PEREIRA - Cabo Maciel . pR

PL GDEAMP 2019.O1.OOO

Pá9. 5 de 5

um bom serviço prestado, sendo elas a medalha de 10 anos e medalha de Honra ao

Mérito, em maio de 2005 foi transferido para o município de Rio preto da Eva onde

permaneceu por mais de 06 anos como Cabo da Polícia militar. Concluindo o Ensino

Medio pelo programa EJA oferecido pela PMAM/SEDUC.

O senhor Marcelo Costa Santos, mesmo na condição de aposentado pela

policia militar na graduação de Cabo PM/RR, continua prestando valorosos serviços no

Estado do Amazonas, ajudando idosos, famílias carentes, nas áreas urbanas e rurais do

município. Dos seus mais de 30 anos residindo no amazonas, passou 21 anos servindo

na Briosa Policia Militar, e hoje com mais de 12 anos no município do Rio Preto da Eva,

tem sido bastante prestativo e atuante nas causas sociais dos munícipes, bem como em

seus devereb parlamentares, sempre combatendo as injustiças e cobrando das

autoridades, políticas públicas e serviços essenciais em prol da dignidade humana da

população local.
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