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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº _____/2019 

 

 

“Dispõe sobre concessão de título de Cidadão de Ilha Comprida ao 

senhor Antônio Carneiro Filho e dá outras providências”. 

 

É com grande satisfação que coloco para apreciação de 

Vossas Excelências, o Projeto de Decreto Legislativo n° XXX/2018, que 

concede o título de “Cidadão de Ilha Comprida” ao senhor Antonio Carneiro 

Filho. 

Nascido aos trinta dias do mês de janeiro de 1963, na cidade 

de Curvelo, no estado de Minas Gerais, ainda na infância, mudou-se para são 

Paulo na Zona Norte, mais precisamente no Bairro Casa Verde, onde estudou 

nas escolas públicas do Estado.  

Casado com a senhora Rosa Maria Alves Ribeiro, natural de 

Iguape, a qual permanece com ela os dias de hoje, Antonio Carneiro Filho, 

mais conhecido como Sargento Carneiro, conheceu nossa região em meados 

de 1979, tomando a decisão de que seria essa a cidade escolhida para morar 

em um futuro próximo.  

Prestou concurso na FEPASA – Ferrovia Paulista S/A 

trabalhando por três anos na área administrativa na Rua Cruzeiro, Bairro da 

Barra Funda, deixando amigos e o oficio para trabalhar em serviços também 

administrativos no prédio central dos correios na  Avenida Francisco 

Matarazzo no Bairro da Água Branca onde permaneceu por cinco anos 

Angariando mais um rol de amigos a qual mantem contato até os dias de hoje. 

Com o casamento veio o filho Leandro Henrique Carneiro. 

No ano de 1988, ingressou nas fileiras da Corporação da Policia Militar do 

Estado de São Paulo se formando o mesmo ano e optando por trabalhar na 
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Zona Sul, estagiando na Vila Joaniza e firmando origens no Jardim Ângela. 

Permaneceu trabalhando ali por cinco anos, pedindo transferência para 

Iguape, época que veio o outro filho, uma menina Erika Larissa Carneiro  

Mesmo trabalhando em Iguape, decidiu residir no Balneário 

Cláudiamara, onde havia apenas três residências.  

Acompanhou a emancipação político-administrativa de Ilha 

Comprida, fez muitos amigos e resolveu voltar aos estudos na Faculdade 

Scelisul, hoje UNISEPE, se formando na área de exatas como professor de 

Matemática. Nesta época foi agraciado com mais um filho Guilherme 

Alexandrino Carneiro.  

Com abertura de concurso interno, resolveu apostar mesmo 

sabendo que as vagas seriam para a Capital do Estado, passando retornou a 

Zona Sul, no Bairro do Jardim Ângela em 2004. Ali contribuiu com serviços 

sociais e operacionais tanto no Capão Redondo como no Jardim Ângela, 

deixando o batalhão apenas na época da Copa do Mundo em 2014, o qual 

ingressou naquela unidade.  

Retornando para Iguape apenas em 2016, momento em que 

foi convidado para assumir o Policiamento em Miracatu/SP, onde 

permaneceu por um ano e deixou muitos amigos. No final do ano de 2017 

assumiu como comandante do policiamento em Ilha Comprida.  

De volta a Ilha Comprida, entrou em contato com órgão 

gestor propondo o acordo entre Estado e Município no quesito Convenio 

Municipal de Trânsito, o qual mantém firme os dias de hoje.  

Também resolveu entre as lideranças locais a reativação do 

CONSEG neste Município sendo aceito por unanimidade. Cumprindo seus 30 

anos de corporação em 22 de fevereiro de 2018, tempo este que poderia 

deixar as fileiras da corporação, continuou sua jornada em defesa da 

população, da família e da nossa tão querida Ilha Cumprida.  
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É inegável o merecimento do Título de Cidadão de Ilha 

Comprida, ao Sargento Carneiro, ser humano extraordinário e dota dos 

princípios cristão e de valores republicanos.  

Pelos motivos acima expostos e com o intuito de 

homenagear este cidadão de grande importância, proponho conceder o título 

de “Cidadão Ilhacompridense” ao senhor Antonio Carneiro Filho. 

Sem mais, contamos com o apoio de todos os Nobres 

Vereadores para aprovação do presente. 

 

Plenário dos Emancipadores, em 17 de setembro de 2019,  

 

 

JOSÉ ROBERTO VENÂNCIO DE SOUZA 

Vereador – Cidadania23 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº _____/2019 

 

 

“Dispõe sobre concessão de título de Cidadão de Ilha Comprida ao 

senhor Antônio Carneiro Filho e dá outras providências”. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida/SP, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão de Ilha Comprida ao senhor 

Antonio Carneiro Filho. 

Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento do presente Decreto, 

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente e 

suplementada se necessário. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Plenário dos Emancipadores, em 17 de setembro de 2019,  

 

 

JOSÉ ROBERTO VENÂNCIO DE SOUZA 

Vereador – Cidadania23 

 


