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Finanças e Orçamento 1.( 

gregio Plenário 

É com grande satisfação que tenho a honra de propor, por meio deste 
esente Decreto Legislativo a outorga do Título de "Honra ao Mérito" ao 
scritório Paixão, pela comemoração de seus 50 (cinquenta) anos de fundação, 

onde desde 1970 está presente na vida e na história de Mogi das Cruzes. 

O Escritório Paixão está em Brás Cubas, na mesma rua, desde fevereiro 
\ de 1970, fundado por seu titular, o advogado e corretor de imóveis Joaquim 
Carlos Paixão, que acreditou no potencial do Distrito hoje com mais de 100 (cem) 
mil habitantes. 

Joaquim Carlos Paixão não previu na época que sua iniciativa, tornar-se-
ia uma referência no Distrito de Brás Cubas, com anos de trabalho e dedicação 
no mesmo local. Funcionário da Pianos Schwartzmann, desde 1964, viu esta 
empresa, que foi um Ícone da cidade de Mogi das Cruzes, fechar suas portas no 
ano de 1970, e assim como diversos outros trabalhadores não pode receber seus 
dir abalhistas na época. 

ormado desde 1961, em contabilidade no Colégio Liceu Braz Cubas, e 
alizando o bacharelado em Direito pela Faculdade de Braz Cubas, Joaquim 

rios Paixão começou a trabalhar no que em suas próprias palavras seria "um 
o". Em 07 de fevereiro de 1970, fundou o "Escritório Paixão de Contabilidade, 
ua Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, número 260. 

Formado no ano de 1972, bacharel em Direto, pela Faculdade Braz 
Cubas, o homenageado conta um fato pitoresco a respeito de sua colação de 

, prau, ele recorda ter encontrado com o Dr. Silvino de Miranda Melo Neto, e sua 
sa. Sra. Heloísa, que na ocasião encontrava-se grávida do filho Marcus 
hoje atual prefeito de Mogi das Cruzes. 

m mentor ao nosso amigo Joaquim Carlos Paixão, do qual recorda-se 
m saudosa memória, foi o Dr. Jair Ferreira Prados, ao qual deu-lhe muita 
es na vida, em matéria de lhaneza no trato, ética e demonstração de caráter. 
mplo este que guardou para sua vida e aplicou em seus valores e moral 
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Além do escritório de contabilidade, Joaquim Carlos Paixão também 
iniciou o trabalho na área de imóveis, onde adquiriu seu CRECI-SP e passou a 
atuar na venda, locação e administração de imóveis de terceiros. E então 
fortaleceu ainda mais sua estrutura, dedicando-se incansavelmente ao trabalho, 
pilar este fundamental que o fez ser quem é. 

Joaquim Carlos Paixão, casado a 48 (quarenta e oito anos) com Alice 
Paixão, tem 4 (quatro) filhos, Joaquim Carlos Paixão Junior, Marco Aurélio 
Paixão, Saulo Eduardo Paixão e Juliano César Paixão, dos quais 3 (três) 
trabalharam diretamente no que se consolidou como "Escritório Paixão". Os 
mesmos deram a ele 5 (cinco) netos, Analice, Letícia, Leonardo, Pedro Henrique 
e Bernardo Paixão. 

Com sede própria, referência em atendimento e qualidade nos serviços 
prestados, não só aos seus clientes, mas a toda população de Brás Cubas, o 
Escritório Paixão tem orgulho em ser referência no Distrito na hora de alugar ou 
adquirir a tão sonhada moradia ou comércio. 

Em 50 (cinquenta) anos de vida, tem proporcionado alegria a centenas de 
famílias, transformando o sonho da casa própria em realidade, tradição que tem 
passado de pais para filhos. Mais que uma conquista pessoal, o Escritório Paixão 
é uma conquista de todos que nestes anos acreditaram no potencial desta 
empresa, mercê de muita dedicação, amor e PAIXÃO! 

Assim sendo, rogo aos nobres pares, que considerem a aprovação deste 
Projeto de Decreto Legislativo. Finalizo esta justificativa, com a certeza que os 
50 (cinquenta) anos de ininterruptas atividades, vitórias e histórias que marcaram 
o Distrito de Brás Cubas são motivos mais do que suficientes para que a Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes homenageie o Escritório Paixão. 

nário VÂ mire D Beraldo de Miranda, 01 de junho de 2020. 
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE 
JUSTICA E REDACÃO e FINANCAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Decreto Le2islativo n° 07 / 2020 - Processo n° 78 / 2020 

De iniciativa legislativa do Vereador JEAN CARLOS SOARES 
LOPES, cuida a proposta em estudo sobre outorga de título honorifico de Honra ao Mérito ao 
ESCRITÓRIO PAIXÃO, pelo transcurso dos seus 50 (cinquenta) anos de fundação e de efetiva 
atuação no distrito de Brás Cubas, no Município de Mogi das Cruzes. 

No mais, analisando o Projeto de Decreto Legislativo, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a estas Comissões, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. L *z Beralage Miranda, em 22 de junho de 2020. 
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