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     Gabinete do Vereador Fabiano Pereira – PATRIOTA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 007/2018 

 

CONCEDE O TÍTULO DE COMENDA DOS 

PIONEIROS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou a 

seguinte lei: 

 

Art. 1° - Fica Concedido a comenda dos pioneiros ao Cidadão Claudio Baptista. 

 

Art. 2° - 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, 24 de Setembro de 2018. 

 

 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores: 

 

É com grande satisfação que coloco para apreciação de Vossas Excelências, o Projeto 

de Decreto Legislativo N° 007/2018, que concede a Comenda dos Pioneiros de Ilha 

Comprida ao Cidadão Claudio Baptista, esposo de Maria Jeane Pinto de Mesquita.  

Nascido na cidade de São Paulo em Março de 1957, Cláudio Baptista conheceu Ilha 

Comprida no ano de 1974, se apaixonou pela nossa cidade e fixou residência no ano de 

1978, aonde vive com sua esposa e filhos até hoje. Comerciante conhecido como 

Cláudio do Box 13, por ser proprietário do Box 13 do Porto da Balsa, fazia o maior 

sucesso com a coxinha e suco de laranja por 0,50 centavos, foi também proprietário do 

quiosque ThunderCats, onde realizou lindas exposições de Pipas, colorindo o céu nas 

nossas praias, e hoje é proprietário do Bocha Bar e Eventos. 

 Sempre participou diretamente das questões relacionadas ao comércio da cidade, sendo 

por duas vezes vice-presidente da Associação Comercia de Ilha Comprida. 

Arrojado e destemido, nosso homenageado sempre foi considerado um exímio 

Empreendedor; Por essas e outras qualidades que até hoje lhes são predominantes, é que 

venho apresentar  a nossa proposta para análise e endosso dos nobres pares. 

 

 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador 

 

 


