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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº   

 

 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO DE 

ILHA COMPRIDA AO SR. EDNILSON 

CORONA.      

 

 

 

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. Ednilson 

Corona. 

 

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 23 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador -PATRIOTA- 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA 
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA - 

Gabinete do Vereador Fabiano da Silva Pereira - PATRIOTA 
 

  

JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores,  

 

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

que dispõe sobre a concessão de Título de cidadania ao ilustre Senhor Ednilson Corona. 

Filho de Wilson Corona e Aparecida Laize Corona, nasceu em São Paulo em 04 de 

fevereiro de 1965, casado com Roberta França Fortes, é pai dedicado de Pedro França Fortes 

Corona e Théo França Fortes Corona.  

Ednilson Corona formou-se em educação física em 1988, e em pedagogia administrativa 

em 1999, na cidade de São Caetano do Sul – SP.  Com destacada atuação como árbitro de 

futebol, ingressou no quadro da Federação Paulista em 1986, na Confederação Brasileira de 

Futebol em 1993, e na FIFA em 1997. Atuou como árbitro assistente na Copa do Mundo da 

Alemanha em 2006, ao lado de Carlos Eugênio Simon e Aristeu Tavares, onde foi bastante 

elogiado por suas atuações. Após encerrar sua carreira como árbitro de futebol, em 2010, sua 

dedicação e prestígio levaram-no ao atual comando da Comissão de Arbitragem na Federação 

Paulista. 

Ednilson Corona está em Ilha Comprida desde 2000, e atuou como professor de 

educação física concursado desde 2003. Foi diretor da Escola Monte Carlo e assumiu a Divisão 

Municipal de Esportes, período em que idealizou várias ações sociais em nosso município, entre 

os quais “futebol de menores”, “casa da criança”, e “casa do adolescente”, que vieram a dar 

origem ao Projeto Ilha Jovem.  

Vale ressaltar ainda que sua dedicação não ficou restrita aos limites de sua profissão, 

pois sempre contribuiu para o bem estar da coletividade e desenvolvimento das pessoas. Sua 

generosidade e amor pelos nossos munícipes também devem ser lembrados. Durante toda a sua 

vida profissional sempre fez questão de levar o nome de Ilha Comprida por onde passou, 

elevando inclusive o nome do nosso município. 

       Diante do exposto é pertinente e justo que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadão 

de Ilha Comprida ao Senhor Ednilson Corona. 

      

 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador – PATRIOTA 


