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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº06/18   
 

 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO DE 

ILHA COMPRIDA AO SENHOR 

ANTONIO EDUARDO TREVISAN.      

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele 

promulga o seguinte decreto Legislativo: 

 

 

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

Eduardo Trevisan. 

 

Art.2º- As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por 

conta de verba própria suplementada se necessário. 

 

Art.3º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

PLENÁRIO DOS EMANCIPADORES EM 26 DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador -PATRIOTA- 
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JUSTIFICATIVA 
Sr. Presidente e demais Vereadores:  

  Tenho a honra de passar às mãos de Vossas Excelências o Projeto de Decreto Legislativo 

que dispõe sobre a concessão de Titulo de cidadania ao ilustre Senhor Antonio Eduardo 

Trevisan. 

   Hoje, com certeza, é um dia muito especial para nossa querida Cidade, pois, oficialmente, 

ela adotará como seu filho Antonio Eduardo Trevisan, Esta homenagem que a Câmara 

Municipal de Ilha Comprida hoje lhe presta, não é mais do que o reconhecimento de uma 

trajetória de vida vitoriosa, digna, que enobrece ainda mais este Diploma de Cidadão.  

   A vida nos tem ensinado que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem até receber um 

dom superior, mas em todos os casos as vitórias para si e para os demais que lhe cercam, são 

frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias firmes e bem 

coordenadas, seguidas de pequenas, mas contínuas conquistas, até a obtenção de um objetivo 

maior. 

   Nascido no município de Jundiaí, no ano de 1954, o Empresário do Ramo Imobiliário, 

Antonio Eduardo Trevisan chegou em Ilha Comprida no ano de 1981, onde fixou residência 

no ano de 1995, amante do Futebol, e torcedor implacável do Corinthians, sempre investiu no 

esporte de nossa cidade, Fundou o Jedic, time multi campeão dos campeonatos de futebol 

amador aqui disputados, investiu em nossos jovens da época, dando condições para a prática 

do esporte aos mais carentes, apenas pelo prazer de proporcionar a prática do esporte, sem 

visar qualquer tipo de vantagem e sim ajudar e valorizar a auto estima de  nossos jovens. 

   Quem não se lembra das grandes disputas entre as equipes do Ilha, Ressaca, Ardev, Quero 

Quero...entre outros? 

   Dono de uma sensibilidade genuína em relação à alma humana conserva e pratica o 

sentimento e o apreço à gratidão, sem dúvida sempre será lembrado pelo incentivo ao esporte 

e o seu papel na sociedade. 

   São pessoas como você que a nossa Cidade precisa. Pessoas que pelo exemplo e pela 

prática, constroem uma jornada digna a ser seguida por todos os seres humanos. Parabéns 

pelo seu bom exemplo e agradeço pela oportunidade de lhe homenagear. 

 

 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador – PATRIORA- 


