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Dá denominação de Edson Aparecido Corrêa - China à Rua 14 do loteamento Residencial Las Palmas na cidade de Matão.




         Art. 1º A Rua 14, do loteamento Residencial Las Palmas, nesta cidade, com início na Rua 15 e término na Rua 18 do loteamento Residencial Las Palmas, passa a denominar-se Avenida EDSON APARECIDO CORRÊA – CHINA.

        Parágrafo Único. Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, será conservada a denominação ora concedida.

         Art. 2º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Câmara Municipal de Matão, aos 10 de agosto de 2017.
                       





ALEXANDRE HENRIQUE DE CINQUE
Vereador - PMDB


PROTOCOLO Nº 1739/2017, 
DE 10/08/2017  ÀS 15:49 HS.
_________________________
funcionário(a): marilia


JUSTIFICATIVA:



China nasceu em Matão no dia 6 de junho de 1964, filho de Sebastião Corrêa (Zico) e de Clementina Maurício Corrêa. Até a quarta série do Ensino Fundamental, estudou na EE 'José Inocêncio da Costa' ; da quinta série até a terceira série do Médio, cursou no 'Henrique Morato', onde se formou em 1981. Fez um curso preparatório para o vestibular na Poli-Araraquara, começando estudar Economia em 1983, na Unesp de Araraquara, cidade onde morou e trabalhou após ingressar na faculdade.
Mudou-se para Araraquara em 1983, residindo sempre em república. O primeiro emprego, em 1984, foi na divulgação de cartões de crédito na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que tinha uma loja em Araraquara, o extinto Jumbo Elétro (atual Extra). De 1985 até meados de 1986, trabalhou no Escritório Regional de Planejamento, dirigido pelo professor Antonio Márcio Costa, no período que José Serra era secretário de Planejamento do governo Franco Montoro.
O curso de Economia foi concluído no final de 1986. Na metade desse ano, voltou a morar em Matão, para fazer a campanha de Serra para deputado federal, em Matão e Araraquara. No começo de 1987, promovia a interligação da Prefeitura de Matão com a Câmara, como assessor legislativo. Foi diretor de Planejamento de julho a dezembro de 1988, substituindo João Fechio, que havia se descompatibilizado para disputar o pleito municipal. China foi o primeiro presidente do Procon de Matão (ex-Cedecom) entre 1987 e 1988.
Quando João Fechio assumiu, foi coordenar o setor de Habitação Popular da Prefeitura (1989-1990). Foi assessor parlamentar do deputado estadual Jayme Gimenez na Assembléia Legislativa em 1991. Com 664 votos, foi eleito vereador em 1992 (o terceiro mais bem votado); com 815 votos, foi o segundo legislador mais votado em 1996; e o primeiro mais bem votado em 2000, com 1.139 votos. Em janeiro de 2001, China foi para a Secretaria de Governo, a pedido do ex-prefeito Jayme Gimenez. Ficou lá até abril de 2002, quando assumiu sua cadeira na Câmara, presidindo-a em 2003 e 2004. 
Foi candidato a vice de Jayme quando este tentou seu terceiro mandato como prefeito de Matão em 2004, mas Adauto Scardoelli venceu a eleição, reelegendo-se em 2008 para seu terceiro mandato. Trabalhou com Antonio Aparecido Galli na extinta Hiper Distribuidora, China estruturou uma assessoria de concurso público, tendo como sócia Maria José Joaquim de Miranda. Trabalhou com Uebe Rezeck na campanha deste para deputado estadual em 2006. Uebe foi eleito e China assumiu sua chefia de Gabinete em São Paulo.
Na eleição de 2010, Uebe não conseguiu se reeleger novamente, assumindo a Secretaria de Participação e Parceria da Prefeitura de São Paulo, tendo China como chefe de Gabinete. Depois, com o afastamento de Uebe, o então prefeito Gilberto Kassab nomeou China titular da referida Pasta, cargo que exerceu em meados de 2011. Uebe reassume e ele volta a ser chefe de Gabinete, função exercida até março de 2013. De meados de 2013 até o final de 2014, atuou na militância do PMDB em São Paulo. 
O casamento com Paula Espelho gerou dois filhos: Marina e João Victor. Do matrimônio com Marília Cavichiole, nasceu Eduardo José. Desde o final de 2003, a companheira de China foi Izilda Del Vecchio. Marina é formada em Rádio e TV e trabalha na Faculdade Insper. João Victor é advogado e atua no Escritório Zico Consultoria Previdenciária. Eduardo cursa o quarto ano de Nutrição na Anhembi-Morumbi (São Paulo).
China faleceu dia 30/08/2015 de câncer no Hospital São Judas Thadeu (integrado a Fundação Pio XII), em Barretos (SP). China tinha 51 anos. Seu corpo foi velado no Gabinete da Prefeitura de Matão e sepultado na tarde do mesmo dia. O prefeito Chico Dumont decretou Luto Oficial de três dias.

