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JUSTTIFICATIVA 
 

Considerando que, João Caetano da Paixão é um cidadão que contribuiu e 

continua contribuindo muito com a cidade, tendo atuado como vereador, 

preservando uma postura ética e respeitosa. 

 

Considerando que, João Caetano da Paixão teve participação em diversos 

movimentos de lutas importantes em nossa cidade, inclusive na criação dos 

primeiros pronto socorros municipais e do primeiro hospital de nossa região. 

 
EU, VEREADORA ROSÂNGELA SANTOS, APRESENTO ao Egrégio Plenário o 
seguinte Decreto Legislativo. 
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                                                    Embu das Artes, 08 de Outubro de 2019. 
 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 30/2019 

 
 
 
 

 
Artigo 1º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes 
concede TÍTULO DE CIDADÃO EMBUENSE DAS ARTES ao João 
Caetano da Paixão, pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à 
Comunidade embuense das artes. 
 
Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo o 
‘Curriculum Vitae’ do homenageado. 
 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
Legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 
 
 
Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 13 de 
novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

Rosângela Silva dos Santos  

Vereadora 

 
 

 

 

 

 

 

“Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Embuense das 

Artes ao João Caetano da Paixão” 
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CURRICULUM DO HOMENAGEADO 

JOÃO CAETANO DA PAIXÃO 

João Caetano da Paixão, morador da cidade desde 1969, casado e pai de 
seis filhos e já conta com seis netos. 

 
Nasceu em 18 de agosto de 1960, na cidade de Caratinga – MG, onde ficou 

até os dois anos de idade, quando sua família se mudou para a cidade de 
Palmital, no interior de São Paulo. Aos nove anos se muda novamente com a 
família, vindo morar em Embu das Artes, ano de 1969. 

 
Estudava na Escola Estadual Maria Auxiliadora ao mesmo tempo em que 

trabalhava como vendedor de sorvetes. Em 1972 começou a trabalhar como 
empacotador no Super Mercado Doce Lar, em que ficou até ingressar na Guarda 
Mirim da cidade, onde atuou como cuidador de carros e agente de trânsito. 

 
Tocava na banda de música da Guarda Mirim e posteriormente tocou na 

banda municipal. Como Guarda Mirim, era responsável por receber os turistas da 
cidade. Enquanto Guarda Mirim, Paixão trabalhou na empresa Real Equipamentos 
de Segurança e na Tingiplast. Após isso, começou a trabalhar como contínuo na 
Prefeitura até 1977, quando foi contratado e registrado no órgão. 

 
Em maio de 1982, prestou concurso público em que passou e tornou-se 

estatutário no cargo de escriturário. Contribuiu na prefeitura durante 42 anos e 7 
meses, aposentando-se em novembro de 2016. 

 
Em 1994 foi eleito presidente da Associação dos Servidores Públicos, hoje 

chamado Sindicato dos Servidores Públicos (SindServ). Uma das principais 
vitórias enquanto dirigia a associação é a conquista da cesta básica e do vale-
transporte, benefícios que existem até hoje. 
 

Foi eleito vereador em 2004 pelo Partido dos Trabalhadores com 1746 
votos e permaneceu no cargo de 2005 até 2008, em que foi vice-presidente da 
Câmara Municipal e presidente da comissão mista. Enquanto vereador, recebeu 
milhares de pessoas em seu gabinete e encaminhou mais de 1300 ofícios de 
solicitação de serviços para a sociedade. 

 
Foi responsável pela instituição nas escolas públicas do município das 

matérias de educação de trânsito e educação ambiental. Também criou o projeto 
tornando obrigatório a instalação de guarda-volumes nos bancos. 

 
Em toda sua vida participou de lutas sociais, colaborando na luta pela 

criação de um Hospital na região (hoje Hospital Pirajussara) e pela criação dos 
Prontos Socorros municipais nos anos 80. Lutou também pela implantação da 
funerária municipal no início dos anos 2000. Durante seu mandato, apoiou os 
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movimentos de moradia e integrou o movimento pela Cassação da Viação Campo 
Limpo. 

 
 
Mesmo após deixar o cargo de vereador, continuou atuando na fiscalização 

do poder público, levando dezenas de denúncias ao ministério público contra os 
abusos cometidos contra a administração pública. Continua atuando e fiscalizando 
até os dias de hoje. 
 


