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Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da Câmara Municipal de Conceição. Sessão 

realizada no Plenário da CMC, aos 12 dias do mês de março do ano de 2019. 

 

Composição da Mesa Diretora  

 

Presidente 

Vereador Raimundo Alves de Sousa  

  

Vice – Presidente  

Ronildo Leite Maniçoba   

 

Lista de Presentes: 

Agnaldo Lenicio Mangueira Diniz 

Vereadora Wécia Talitta Lopes Meneses      
Vereador Luis Paulino Neto   

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira 

Vereador José Ivan Xavier Juca 

Vereador Fidelis Rodrigues de Luna 

Vereador Francisco Pereira Sobrinho 

 

Vereadores ausentes    

Vereadora Iranilda Sabino Bezerra  

Vereador Roberto Cirilo Vieira  

 

AOS DOZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (2019).   Ás 
09h00min, no auditório da CMC, após a leitura do SALMO DO DIA em nome do povo de 
CONCEIÇÃO, SEGUIDO da Oração do PAI NOSSO, rezado pela Presidente Raimundo Alves de 
Sousa, acompanhados por todos os presentes. O Senhor Presidente, abre os trabalhos desta da 
2ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário Legislativo. Secretariando os trabalhos desta 

Reunião o Assessor Jurídico Dr. Braz Travassos. Conforme o Regimento Interno foi entregue 

copias da ata anterior aos Vereadores no prazo, apreciada e aprovada sem restrição. Concluído 

passou a leitura dos Expedientes da Mesa. 

 

Convidados para fazer parte da mesa: 

 

Senhor Prefeito Jose Ivanilson Lacerda, vice-prefeita Nena Diniz, ex-prefeito Deon Diniz, 

Doutor Edvaldo Vieira Ramalho secretário de agricultura, Leandro Diniz secretário de Ação 

Social, chefe do Detran local ex-vereador Nelson Porfírio, Fidelis Mangueiras secretário-

executivo de Cultura, professora e diretora da escola Francisco Braga Lurdinha Ferreira, 

professora Luzinete, Doutor Oliveira Fernandes, professora Elba Ramalho e a secretária Nila 

Virgolino, Daniel César Franklin Chacon acompanhado sua esposa Jussara Lopes, reverendíssimo 

Padre Milton e Dr Fidel Ferreira Leite.  
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Presidente Raimundo Alves de Sousa cumprimentou a todos os presentes: e disse “Em nome de 

Deus declaro esta Sessão Solene e Especial aberta, para o lançamento do livro do nosso querido 

conterrâneo Daniel Daniel César Franklin Chacon. E registra a presença de todos os presentes em 

plenário. Aproveitando a oportunidade da presença do senhor Prefeito, gostaria que nós 

resgatássemos o nosso hino que fizéssemos uma regravação, quando eu fui presidente em  2004 eu ia 

gravar não gravei porque o tribunal não aceitou porque glosava minhas, contas porque eu não tinha 

autoridade para isso, autoridade era do município, mas felizmente estou com prefeito e vamos fazer o 

encaminhamento para gravar o hino do município. Nesta oportunidade quero dizer que tive a honra de 

trazer o romancista Acidino  de Leite e após três anos seguidos 99 anos chegou a óbito, mas esse 

Presidente que vos fala fez uma homenagem para o mesmo em  Conceição já mais vista na cidade. Hoje 

tenho a honra de homenagear juntamente com senhores vereadores não por presente ao nosso amigo 

Daniel César Franklin Chacon, é conhecido por todos nós e Conceição, é uma honra muito grande e 

mais uma vez fazer uma solenidade de escritor filhos de Conceição, isso para mim e para nós fazermos 

nosso município é muito importante assim que a fila anda,  Parabéns e muitas felicidades meu irmão. 

Nesta oportunidade passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito desse município para fazer o 

uso da palavra de boas-vindas ao nosso querido escritor”. 

Prefeito José Ivanilson Soares lavou Lacerda cumprimentou a todos os presentes: e disse “Meu 

amigo Daniel César Franklin Chacon minha prima Jussara é com muita alegria com muita satisfação que 

estamos aqui para prestar essa nossa homenagem, nosso apoio a esse grande escritor Doutor Daniel, 

tenho prazer a satisfação e alegria de gozar da sua intimidade do seu prestígio da sua intimidade  é 

uma pessoa que independente de qualquer coisa é meu amigo, Daniel é com muito orgulho que Conceição 

recebe na manhã de hoje aqui na Câmara de Vereadores a sua presença de Jussara para prestar essa 

homenagem a sua pessoa, você merece mais do que isso, você que hoje é um orgulho, você que é  um 

filho ilustre dessa terra, você que é um dos poucos que prestigia Conceição, você está aqui presente 

carnaval, são João, festa de padroeira ou seja você não é um filho ausente você é um filho presente, 

eu fico feliz quando eu vejo as pessoas os filhos ilustres prestigiando a sua terra e você é um orgulho, 

por isso a minha pessoa fez um sacrifício para estar presente nesta manha de hoje,  eu não poderia 

deixar de dar um abraço e lhe desejar tudo de bom, felicidade, sucesso, sei que você já alcançou o 

sucesso, mas o sucesso a gente busca a cada dia e você graças a Deus tem conquistado cada dia mais o 

sucesso, hoje serei rápido apenas uma palavra rápida porque a estrela maior é o Senhor estamos aqui 

para lhe ouvir e abraçar e lhe prestigiar seja bem-vindo seja feliz, em nome do povo de Conceição 

quero lhe parabenizar e desejar tudo de bom felicidade e um grande abraço”. 

Vice-prefeita Nena Diniz cumprimentou a todos os presentes: e disse “Amigo Raimundo Araújo 

senhores vereadores aqui presentes que fazem parte desta plenária excelentíssimo  prefeito do nosso 

município Nilson Lacerda, reverendíssimo Padre aqui presente nosso amigo Padre Milton, meu amado 

Deon, conterrâneo que horas se encontra nesta plenária para aqui fazer o lançamento da sua obra esta 

pessoa que muito nos honra, hoje eu pensava como começaria a falar  a palavra que diria dá boas-

vindas a você uma pessoa em que a gente foi criado junto na mesma rua, ele sabe disso nós somos 

vizinhos a muito tempo, aquém eu tenho estima muito grande a sua vozinha a quem a gente chamava de 
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mãezinha a seu avô a sua mãe aquela pessoa que eu acho que você herdou dela esta alegria, esta na 

veia poética esta cultura Daniel sua mãe era uma pessoa alegre era uma pessoa como a gente diz para 

frente, Daniel é um irmão do meu coração a quem eu me sinto muito feliz em esta homenageando hoje,  

Daniel veio para Conceição para o lançamento de seu livro eu diria o pontapé inicial da sua obra, eu vi 

nesta pessoa gratidão a nossa terra, gratidão é uma palavra muito forte é uma palavra em que você 

para ter muitas vezes passa por cima de muitas coisas,  Daniel é um professor de universidade e que 

poderia escolher uma plenária muito bonita em João Pessoa e fazer o lançamento do seu livro, ele 

escolheu Conceição! Eu diria nossa humilde Conceição, mas  nossa terra não é humilde eu diria nossa 

linda Conceição, então Daniel a gente vê na sua pessoa a gratidão ao nosso povo, a gratidão a nossa 

terra a nossas raízes, isso sim é um compromisso, você será exemplo para esses alunos da escola que 

aqui estão, a gente fica muito feliz quando vê uma pessoa da nossa cidade aqui apresentando o seu 

trabalho, aqui vim agradecer a nossa terra aos nossos conterrâneos e aqui vim mostrar o espelho que é 

um bem e a dedicação a nossa terra e ao nosso povo,  a você Daniel sucesso, sucesso e muito sucesso”. 

 

O Presidente Raimundo Alves de Sousa, após fazer a verificação do quorum, havendo número 
legal para deliberar passou a: 
 

 

PAUTA DA ORDEM DO DIA  
Livro Intitulado: Linguagem e Direito: Dêixis discursiva: usos nas sentenças judiciais cíveis, de 
autoria do nosso conterrâneo Daniel César Franklin Chacon, nosso conterrâneo. 
ORDEM DO DIA  

Não houve  
 
GRANDE EXPEDIENTE 
1ºORADOR   

Vereador Agnaldo Lenicio Mangueira Diniz cumprimentou a todos os presentes: e disse 

“Primeiramente quero agradecer a Deus por este momento. Fazer uso da minha fala após o Senhor 

Prefeito e a senhora vice-prefeita, praticamente foi preenchido todas as qualidades do meu querido 

Dr. Daniel, mas eu não poderia deixar esse momento passar e não vir  aqui na Tribuna para parabenizar 

ao meu amigo doutor Daniel um conterrâneo que nos prestigiam, que nos alegra junto conosco em 

Conceição, quero desejar Doutor muito sucesso que Deus abençoe o senhor cada vez mais a sua esposa 

que é uma pessoa que eu admiro quero muito bem filha de um grande amigo da minha mãe do meu pai 

memória Joãozinho Luiz, vocês dois se complementam sua mãe tive o prazer de conhecê-la aquela 

pessoa alegre aquela pessoa que mesmo com aquela idade transmitia a nós jovem uma energia muito 

boa, uma energia positiva e uma energia que só nos engrandece só nos fortalece, portanto são as 

minhas palavras nessa manhã de terça-feira e quero desejar sucesso cada vez mais que Deus lhe 

abençoe a você e toda sua família muito obrigado”.  

 

3ºORADOR 
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Vereador Dr. Luiz Paulino cumprimentou a todos os presentes e disse “Meus senhores e minhas 

senhoras esta Casa é um palco de grandes decisões e grandes emoções hoje mais um dia de grande 

emoção para o Poder Legislativo meu estimado amigo colega de infância amigo próximo porque foi um 

vizinho por muito tempo meu amigo Daniel, essa Casa hoje se envaidece porque mais uma vez se presta 

uma homenagem nesta manhã de hoje o livro do qual será a pouco distante será apresentado pelo o 

autor de linguagem e direito, isso é um orgulho em ver um filho de Conceição com um belíssimo 

trabalho, nós tivemos uma convivência próxima por muitos anos e aqui trago a lembrança de seu 

Cordeiro seu avô de Dona Mãezinha como era carinhosamente chamado por todos nós e sua mãe dona 

Bia do seu irmão Danilo e relembro todo esse tempo que passou, nesta manhã de hoje me sinto 

orgulhoso dessa Casa por participar dessa bonita solenidade do qual será o lançamento do seu livro e 

digo Daniel quando o Raimundo me ligou para me comunicar hoje eu tenho uma consulta marcada e 

Juazeiro do Norte, mas não poderia deixar de prestigiar seu belíssimo trabalho, também porque 

poucas vezes se viu isso acontecer aqui, no passado não tão muito longe não tão muito próximo foi 

lançado aqui um livro do saudoso Acedino Freire. Desejo muito sucesso muitas felicidades. Muito 

obrigado”.  

 

4ºORADOR  

Vereadores Stherlan Emanuel Alves de Lira  cumprimentou a todos os presentes: e disse “Neste 

momento brilhante no dia de hoje, nos reunimos para dialogar debater e homenagear algo de tão 

importante não só para o mundo do direito, mas principalmente para Conceição, porque ao mesmo 

tempo reconhece em seu filho uma pessoa que trabalhou lutou e acima de tudo estudou para deixar um 

livro que é de tão importância para o mundo do direito, então no dia de hoje parabenizo o doutor 

Daniel pouca  gente sabe aqui, mas foi meu professor na faculdade quando eu adentrei na Maurício de 

Nassau foi quem fez a primeira aula de ética. Compreender que o direito no dia de hoje ganha uma 

relíquia ganha um instrumento de estudo de extrema importância, quem estuda cálculo direito quem 

ainda está estudando, vai começar a valorizar este livro de Linguagem do direito, discursivo do uso das 

suas sentenças judiciais cíveis, esse livro vai sim fazer um marco na história do direito moderno esse 

livro vai sim mostrar para o povo brasileiro o quanto é importante em uma linguagem fácil, em linguajar 

mais próximo do cidadão, um linguajar que transcreve  do estudioso do direito ao cidadão mais comum 

do dia a dia,  esse livro muito vai auxiliar nesse mecanismo então doutor Daniel no dia de hoje 

agradeço e  Conceição reconhece de público a sua importância para nossa cidade, esse reconhecimento 

já deveria ter sido feito a muito muito mais tempo, porque antes deste livro já tinha uma vasta 

história de dedicação a nossa terra, no dia de hoje cria musculatura no dia de hoje cria força, um 

instrumento como esse  livro tão importante, para o direito tão importante para o nosso mundo, nossa 

vivência, no dia de hoje percebemos que esta Casa mostra que valorizar a cultura valoriza o 

desenvolvimento cultural. Muito obrigado a você e sua família “. 

 

Vereador Ronildo Leite Maniçoba cumprimentou a todos os presentes: e disse “Eu queria só 

parabenizar nosso amigo Daniel a quem eu tenho a maior admiração por essa família tanto ele como seu 

irmão Danilo, são meus amigos, quero parabenizar você pelo belíssimo trabalho realizado com esse livro 

que só engrandece a nossa Conceição, como também a sua companheira Jussara minha amiga de 

infância estudamos juntos e até hoje nós continuamos essa amizade que é uma amizade sincera.  Danilo 
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seu irmão todas as eu tava procurando agora a pouco todas as vezes que ele Danilo ele tem uma ponte 

em João Pessoa você por isso realiza trabalho que continue eu sei que a sua inteligência é muita mas 

que venha que venha mais e mais livros por aí Obrigado e parabéns tá bom obrigado a todos”.  

 

A presidência passa a palavra para os demais convidados da sessão. 

Dr. Manoel Fernandes cumprimentou a todos os presentes: e disse “Quero dizer que minha tarefa 

aqui não é fácil primeiro, porque eu fui convidado para representar os advogados, em segundo lugar 

para falar um pouco de linguística para um linguista isso também não é fácil. Não tive tempo de ler de 

me aprofundar nesta obra,  mas já vi o tamanho da importância dessa obra para o mundo do direito,  

tenho certeza que essa obra irá penetrar no mundo do direito no mundo intelectual e no mundo 

estudantil principalmente porque a juventude é que irão transformar o mundo no futuro, nós somos o 

presente vocês serão o futuro é abracem  os livros como se vocês abraçasse seus pais porque são eles 

que vão lhe dar o futuro e a felicidade. Doutor Daniel muito obrigado pelo presente nessa obra 

obrigado”.  

João Deon Benicio Diniz cumprimentou a todos os presentes e disse “Doutor Daniel Chacon muitas 

coisas muitas palavras religiosas muitas palavras merecidas já foram ditas aqui poderia até ter me 

contido somente com essas palavras até porque foram belas, felizes e verdadeiras, mas talvez não 

voltaria para casa com a consciência tranquila do dever cumprido nesta reunião solene, escrever um 

livro doutor Daniel perpétuo para vida! aí onde nós chamam muito atenção para revermos 

principalmente na juventude a importância do exercício da leitura, o mundo virtual de hoje nos deixa 

informado momentaneamente, mas o próprio tempo haverá de fazer com que se apague das nossos 

memorias e onde iremos buscar essas histórias podemos buscar estes registros dos livros, e o que 

hoje deixa escrito neste livro é de uma importância fundamental, não só para o mundo jurídico mas 

para toda sociedade, porque toda sociedade tem que estar alicerçada e fundamentada no direito 

ontem discutimos isso com Padre Milton, onde a bíblia fala da importância do direito. Parabéns Dr. 

Daniel desejo muito sucesso. Obrigado a todos”.  

Padre Milton cumprimentou a todos os presentes: e disse “Vou usar o microfone só para 

parabenizar, Dr. Daniel e sua esposa Jussara conheci este casal na semana santa, eu sei que Daniel e 

Jussara têm três filhos gerados fruto do seu amor e agora está gerando quarto filho que um livro, um 

filho que se planeja você sofre e luta muito, com certeza Deus faz fluir, vai servir para toda 

comunidade especialmente aqueles que versam do direito claro que não só os que fazem direito todos 

aqueles que gostam de ler é preciso que nós tenhamos o gosto pela leitura, o direito é como um 

direcionamento para fazer a coisa acontecer certa, então Daniel venho aqui trazer o meu desejo de 

felicidade para você e que não fique só nisso você é bem jovem ainda seus cabelos brancos não contam! 

então vá em frente com suas aulas ministradas, aí com certeza vamos incentivar a leitura. Então que 

Nossa Senhora da Conceição possa lhe abençoar sempre e abençoar toda sua família estamos aqui 

acredito não sei até quando, mas antes de ir embora ainda quero participar do anúncio das diversas 

gerações dos filhos você certo, parabéns a você a Jussara e que possamos caminhar juntos neste 

caminho em busca do céu, a sabedoria nós herdamos de Deus, parabéns e muito obrigado”. 
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Francisca Neolina cumprimentou a todos os presentes: “quero iniciar minha fala agradecendo os 

votos de aplausos e parabéns a qual a educação recebeu, eu recebi das mãos do presidente da Câmara 

através de todos os Vereadores muito obrigado, em nome da diretora da escola Francisco de Oliveira 

Braga Maria de Lourdes que aqui encontra se eu agradeço esta Moção recebida por esta Casa 

Legislativa a educação é representada sim pela minha pessoa, mas é uma é uma equipe enorme e a 

diretora aqui presente sinta-se honrada juntamente com as demais escolas. Quero parabenizar este 

grande escritor Dr. Daniel Chacon que veio através de sua obra mostrar um trabalho digno um 

trabalho eficiente e compartilhar aquilo que ele aprendeu meus parabéns muito sucesso. Obrigado a 

todos”. 

Daniel César Franklin Chacon cumprimentou a todos os presentes: e disse “Gratidão com o carinho 

estou recebendo nessa manhã. Quando era menino corria aqui nessa cidade nessa rua em Conceição eu 

ouvia  sempre dizer que as maiores autoridades de uma cidade era o Padre e o Prefeito, então estou 

muito feliz porque hoje estão presentes aqui o Padre e o Prefeito né quanta honra para mim a pessoa 

para esposa minha esposa Jussara e em nome do stalinismo Senhor Prefeito de Conceição. Nilson 

Lacerda eu quero saudar a todos que fazem parte da administração direta e indireta seus secretários 

seus colaboradores, as pessoas que trabalham aqui com administração pública do Poder Executivo e 

saudando já meu antigo colega né ex-presidente do Centro Cívico do Colégio Estadual de Conceição 

Raimundo Araújo, talvez os mais novos não saiba o que foi o Centro Cívico mas foram momentos que 

realmente nós aprendemos um pouco do civismo brasileiro da nossa cultura, desde novinho ali 

engatinhando pela calçada já existia ali uma política muito construtiva de estudantes que queriam 

alguma coisa para o futuro e aí eu encontrei, Raimunda Araújo, Jeorge Luiz e realmente nesse 

encontro me remeteu ao passado tão brilhante aqui em Conceição. Quero agradecer pela Moção de 

aplauso aos Vereadores foi uma surpresa não sabia que iria receber essa homenagem muito obrigado! 

Vou falar um pouco da apresentação desse projeto aqui do meu livro a minha trajetória ela começa na 

escola básica naquele tempo chamava-se primário e depois ginásio e estudei aqui no Colégio Estadual 

de Conceição depois do ensino médio que na época chamava-se científico, fiz o científico por volta de 

20 anos de idade prestei vestibular para odontologia na Universidade Federal ingressei e concluir um 

curso na graduação, a primeira graduação em odontologia, tenho 17 anos nessa profissão, aqui na 

Paraíba e lá fora eu fiz o curso de Direito noturno para fazer um pouco assim de terapia ocupacional a 

gente morava na cidade um pouco ilhada no interior do Pará e só ia até a beira do rio e voltava, 

vontade de sempre voltar para cá e fui fazer esse curso de direito à noite e realmente me apaixonei 

pelo curso de Direito foi uma paixão. À odontologia, a medicina todas as profissões são brilhantes mas 

o direito ele muito dinâmico, aqui os colegas advogados que já estudaram sabe que você está 

estudando direito você viaja no tempo e procura soluções e fica imaginando mil e uma possibilidades! 

Quero agradecer a todos que me apoiaram e me incentivaram nessa minha obra. Muito obrigado a 

todos”.  

 
A Presidência em Nome de DEUS encerra a presente sessão ordinária e fica marcada outra para 
o mesmo local, em dia e hora regimentalmente estabelecidos. 
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Esta Ata foi elaborada pelo Setor de Redação de Atas da Casa redatora, sob a orientação do 
Assessor Jurídico, e submete-se à apreciação Plenária. Com base nos apanhados dos discursos 
proferidos; e em documentos remetidos ao setor e filmagens DVD. 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Conceição, aos 12 dias do mês de março do ano de 
2019.    
 
                         Presidente da Mesa  
 
 
                  Vereadores Presentes;      


