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Em conformidade com o Regimento Interno dessa Edilidade, apresento 
para apreciagao do egregio Plenario, observadas as formalidades regimentals, a 
presente Mogao de Pesar e que seja registrado nos Anais desta Casa, votos de 
Pesar pelo falecimento aos 16 anos de idade da Jovem YASMIM CAMPOS 
PAIXAO, era filha Sr. Daniel Ferreira e da Sr3 Celia Gomes Paixao Campos. 
Tendo seu falecimento ocorrido no dia 19 de Janeiro de 2023.

E com profundo sentimento que o Poder Legislative do Municipio de 
Cajamar, vem prestar seus votos de pesar a familia, PAIXAO sendo a mesma 
de familia tradicional de Cajamar, conhecida pela sua alegria e irreverencia junto 
aos amigos, sempre firme com palavras construtivas e de apoio.

A YASMIM CAMPOS PAIXAO era uma menina Atuante e participativa, 
fez parte do Gremio da escola EMEB Ana Maria Garrido onde sempre estava 
disposta a ajudar os amigos. Sua ausencia deixara uma lacuna de saudades.

Aos seus familiares, principalmente a sua mae, Sr3 Celia Gomes Paixao 
Campos, o nosso fraternal abrago com votos de pesar, reiterando que esta 
Camara nao poderia deixar de se associar a sua consternagao.

Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga 
conforto aos coragoes enlutados, pois Jesus disse: E quando eu for, e vos 
preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu 
estiver estejais vos tambem. (Joao 14:3)

Portanto, e justo que se faga esta homenagem postuma, dando-se 
conhecimento da mesma a familia enlutada. Diante do exposto, solicitamos a 
aprovagao pelo Plenario desta Egregia Casa Legislativa, encaminhando-a 
seus familiares proximos.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 13 de Janeiro de 2023
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