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Concede título de Cidadão Matonense ao Senhor "AFONSO BELO". 

 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Matonense” ao Senhor "Afonso Belo". 

 
Art. 2º - A outorga da presente honraria far-se-á em Sessão Solene, previamente 

convocada pela Presidência da Casa. 
 
Art. 3º - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta das 

dotações próprias, previstas no orçamento vigente desta Câmara Municipal. 
 
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Matão, aos 08 de novembro de 2017. 
 

 

 

 

 

LUIS CONSTANTE MANSINI  
Vereador - PSC 

 
PROTOCOLO Nº 2445/2017,  

DE 09/11/2017  ÀS 11:14 HS. 
_________________________ 

funcionário(a):Ana 

 

JUSTIFICATIVA 

Afonso Belo é filho de José Belo (in memoriam) e Ilda Carrocia Belo (in memoriam), nascido em 
Borborema-SP em 17 de setembro de 1960, zona rural conhecida como Bairro Inhumas. Pai de 
duas filhas Maite Rodrigues Belo e Maria Clara Rodrigues Belo, gêmeas, nascidas em 5 de 
setembro de 2006. 1972 - Muda-se de Borborema (Zona Rural) para Ibitinga,onde completa o 
ensino médio na Escola Estadual Josepha Maria de Oliveira Bersano, com formação em técnico 
mecânico. 1983 – De Ibitinga para Dobrada, convidado pelos engenheiros civis Pedro Secanho 
Neto e Alaôr Pinheiro Machado Júnior, para realizar o levantamento cadastral imobiliário daquele 
município. 1984 – Terminado o levantamento cadastral é convidado pelo prefeito Norberto Comar 
a permanecer em Dobrada, assumindo o cargo de desenhista arquitetônico, ficando responsável 
por projetos como: Ginásio de Esportes, Centro Comunitário, Velório Municipal, Vila Padre Cícero 
entre outros. 1988–Durante as festividades do município de Dobrada, onde apresentava os 
shows, conhece Bebê Fernandes, diretor da Rádio Notícias de Matão e é convidado para 
apresentar um programa, que permaneceu “no ar” até 2002, “A tarde é nossa e Programa Afonso 
Belo”. Fez parte do Departamento comercial, cuidava da Programação musical e participou da 
implantação de sistema informatizado na rádio. 1992 – Muda-se para Matão, passando a residir 
no Jardim Primavera. 1993 – Participou do programa “Porta da Esperança”com Silvio Santos 
ajudando a realizar um encontro de uma família que não se via há mais de 30 anos. 1999 – Fez 
parte do I FESTVIOLA em parceira com o radialista Manoel Moreno (in memoriam) e duplas de 
Matão e região, com a intenção de valorizar os artistas matonenses amantes das modas de viola. 
2000 – Atuou como Diretor geral do programa “Turma da Alegria”, apresentado por Bene 



Fernandes e exibido pela TV Clube – Bandeirantes (regional) e  Rede Família (nacional). 2003 
–Firma-se como produtor de vídeo e realiza o sonho iniciado 1998, quando criou a “A. Belo – 
design e multimídia”  e passa a produzir e dirigir vídeos e programas de TV, como “Programa 
Cowboy Brasil” na TV Record Franca (regional), além de vídeos Institucionais e vídeos 
treinamento para empresas, entre elas: Citrosuco/Grupo Fischer, Fundecitrus, Baldan 
Implementos Agrícolas, Cadioli Implementos Agrícolas, Terral Agricultura e Pecuária, entre outros. 
2013 –Lança a Web TV Matão Online (hoje TVMOL), sendo pioneiro em transmissão de vídeo via 
internet. Afonso Belo, em 25 anos residindo em Matão, afeiçoou-se à cidade, e diz com orgulho 
aos amigos que, embora tenha “rodado” bastante, acredita ter encontrado “seu lugar”. Por estas 
razões que acompanha a presente justificativa, solicito o apoio unânime dos nobres pares para a 
presente proposta. 
 

 

 

 

LUIS CONSTANTE MANSINI  
Vereador - PSC 

 


