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Ata da 1º Sessão Solene do 1º Período Legislativo da Câmara  

Municipal de Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Exercício de 2022. 

Ao Vinte e três  do dia do mês de Janeiro  do ano de dois mil e vinte dois 

(23/01/2022) às 10:30min hora no Plenário da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas Estado da Paraíba. Teve inicio a primeira sessão solene em 

homenagem póstuma a memoria do ex: prefeito e  ex: vice- prefeito da 

cidade de Cajazeirinhas José Almeida da Silva, conhecido 

carinhosamente como Zeridan, tendo como  cerimonialista Jose Milton, 

o mesmo passou o microfone  ao padre Marcos para conduzir um pai 

nosso, padre Marcos saudou todos os presente na pessoa do prefeito 

Assis Rodrigues e fez a ultima encomendação do irmão, que o senhor 

chamou, assim como todos nos que somos católicos, no ultimo momento 

da nossa vida, nos somos entregue a senhor, em seguida jogou agua benta 

no caixão por três vezes  e disse dá-lhe senhor o descanso eterno e pediu 

que todos repetissem que brilhe para ele a  vossa luz   rezou um pai nosso 

e deu a benção do caixão  e a sepultura onde será guardado o corpo do 

nosso irmão, em seguida passou a palavra ao  cerimonialista para dar 

continuidade a sessão solene, onde o mesmo registrou a presença das 

autoridades constituídas  deste município  o senhor prefeito 

constitucional Francisco de Assis Rodrigues de Lima, o vice- prefeito 

Evandi Vieira DE Almeida, os vereadores: Adailton Alves de Lima, 

Anna Beatriz Alves de França Dantas, Arildo Batista Ferreira, 

Deuzaires Mendes DE Lima, Elenice Alencar dos Santos, Jacson 

Felix Almeida dos Santos, Joalex  Rodrigues da Costa, Maria 

Aparecida Dantas de Almeida, Otoniel de Sousa Brito e também o 

padre da  nossa Igreja católica  nossa senhora da Conceição padre 

Marcos em seguida passou os microfones ao presidente desta casa para 

conduzir os trabalhos, na ausência da presidente Maria Aparecida 

Dantas de Almeida, que por motivos de saúde ira participar online o 

vice – presidente Jacson Felix Almeida dos Santos declarou aberta a 1° 

sessão solene em homenagem póstuma a memoria do ex: prefeito e  ex: 

vice- prefeito da cidade de Cajazeirinhas José Almeida  Silva,” Zeridan” 

e convidou todos a ficarem de pé para ouvir o hino Nacional e Municipal 

em homenagem ao nosso eterno amigo José Almeida Silva Zeridan, 

após escutarmos os hinos o senhor vice-presidente passou os trabalhos ao 



primeiro secretario para fazer a leitura dos votos de pesar  que todos os 

vereadores prescreveram pelo falecimento do senhor e ex prefeito e vice 

prefeito da cidade de Cajazeirinhas  José Almeida  Silva. Conhecido 

como Zeridan, que veio a falecer no dia 22 de janeiro de 2022, no 

hospital regional de pombal, o mesmo contava com a idade de 80 anos. O 

secretario repassou os trabalhos da mesa ao senhor presidente, o senhor 

presidente reassumiu os trabalhos e colocou em votação os votos de pesar 

quem for a favor permaneça como se encontra, quem for o contrario se 

manifeste, o voto de pesar foi aprovado por unanimidade de votos e 

convidou ao autoridades e familiares para fazer uso da palavra e 

convidou o senhor  Jose Eberthe Rocha o qual cumprimentou as 

autoridades presentes e disse que neste momento de tamanha dor, que 

dilacera seu coração, disse que deus coloca nele um sentimento, o 

sentimento de gratidão, de gratidão a ele por ter mim dado a honra de ter 

nascido filho de Zeridan, por carregar comigo tudo aquilo que ele mim 

ensinou, um legado de  honradez, honestidade e amor ao próximo, deste 

de criança que ele colocou no meu coração esse sentimento, por isso sou 

grato a deus, agradeceu ao povo de Cajazeirinhas que hoje presta essa 

homenagem, que saibam vocês, que ele tinha no coração dele um 

sentimento por esse povo tão grande ou maio do que ele tinha por seu 

próprios filhos, ele amava essa terra de tal forma, que ele não conseguia 

se afastar dela, todos os momentos que pedia a ele para ficar em Joao 

pessoa junto da gente, ele dizia não , pois aqui era o lugar dele, aqui era 

onde ele era feliz, aqui junto do povo, junto das pessoas que foram 

nascidas e criadas perto dele, tenho certeza que muito aqui conhecia o 

fundo do coração de pai do que agente, disse que saiu daqui com 19 anos 

de idade, foi morar em Joao Pessoa estudar, disse que era muito ligado a 

ele, eu vivia no calço dele, ele saia escondido de mim, pra mim não poder 

ir pro sitio, porque dizia que eu tinha que estudar que meu futuro não era 

aqui, eu cumprir, procurei honrar tudo aquilo que ele mim ensinou e fazer 

o que ele mim orientou a fazer, sei que foi o caminho certo, mas deus 

mais uma vez em sua misericórdia mim deu a oportunidade de volta para 

perto dele, foi quando resolvi já que eu não podia leva-lo pra Joao Pessoa 

nem faze-lo trabalhar na engenharia, eu resolvi entrar no mundo dele, 

resolvi criar gado vaca leiteira e aprender um pouco de tudo aquilo que 

ele aprendeu e ensinou a tanta gente a vida toda, esse ato mim deixa hoje 

aqui sem remorso nenhum, disse que e um filho plenamente realizado, 

que tive em meu pai o meu espelho, a minha referencia e o meu guia, 

muitas vezes sem ele esta presente mas suas palavras, seus gestos, seu 

carinho nunca se afastaram de mim, disse que essa dor vai ficar com ele 

eternamente o tempo pode amenizar, mas não vai apagar a saudade e 

disse que espera em deus um dia poder encontrar na eternidade, que deus 

receba meu pai de braços aberto, como tenho certeza que ele merece , 



pela pessoa que ele foi aqui, sempre pensou no próximo e fazer o bem, 

agradeceu a deus e ao povo de Cajazeirinhas, vá em paz em pai e um dia 

nos encontraremos na eternidade. 

o senhor presidente reassume os trabalhos, e convida o vereador inscrito  

Joalex Rodrigues da Costa  o qual cumprimentou o senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

falando da alegria em esta reiniciando os trabalhos nesta casa legislativa, 

com o projeto de lei reajustando o novo piso salarial do município de 

Cajazeirinhas ao piso nacional, sem duvida trará benefícios a todos os 

funcionários públicos do nosso município, agradeceu a deus por este 

momento, pela chuvas no nosso municípios, e finalizou com muito 

obrigado e boa noite a todos. a vereadora  inscrita Ana Beatriz Alves de 

França Dantas justificou sua ausência. A senhora   presidente convidou 

o vereador inscrito Otoniel de Sousa Brito, o qual cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 

público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento   agradeceu a deus pela oportunidade de mais uma vez 

esta fazendo uso desta tribuna, falou sobre o novo piso salarial do País, 

disse que Cajazeirinhas  não e diferente e terá que se adequar ao novo 

piso salarial, agradeceu a deus pela   chuvas, que vem ocorrendo no 

nosso município, finalizou com muito obrigado a todos. A senhora  

presidente  falou  que o vereador   Adailton Alves de Lima, justificou 

sua ausência  A senhora  presidente convidou no prazo de dez minutos o 

vereador inscrito  Arildo Batista Ferreira, o qual cumprimentou o 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 

público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu 

pronunciamento primeiramente agradeceu a deus pelo dom da vida, 

agradeceu a deus pelas chuvas no nosso município, falou sobre o projeto 

lido sobre o reajuste do novo piso salarial ao mínimo nacional, disse a 

população que tivemos um pequeno recesso, mas que todos nos 

continuamos com nosso trabalho em pro do povo de Cajazeirinhas, 

finalizou com boa noite a todos  a senhora presidente falou que a 

vereadora Deuzaires Mendes de Lima (justificou sua ausência) e em 

seguida convidou no prazo de dez minutos o vereador  inscrito Jacson 

Felix Almeida dos Santos, o qual cumprimentou o senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, público presente e 

internautas que assiste pelo Facebook, iniciou seu pronunciamento 

agradeceu  a deus pelo don da vida, falou sobre o primeiro projeto  de lei 

001/2021 que se encontra na casa, que equipara o salario mínimo ao 

mínimo nacional, parabenizou a gestão pela agilidade no envio deste 

projeto a casa legislativa, agradeceu a deus pelas chuvas no nosso 

município, disse que espera que o ano de 2022 seja bem melhor que o 



ano de 2021, por questão desta doença, que tirou a vida de muita gente, 

atrasando o andamento dos nossos trabalhos  a frente desta casa, vamos 

na luta e fé que em 2022 posamos juntamente com o poder executivo 

construir uma Cajazeirinhas cada vez melhor, finalizou com boa noite. A 

senhora presidente convidou a vereadora inscrita Elenice Alencar dos 

Santos a qual cumprimentou a senhora presidente, senhores vereadores, 

vereadoras, funcionários da Casa, público presente e internautas que 

assiste pelo Facebook, iniciou  seu pronunciamento  agradeceu  a deus 

por esta nessa primeira sessão do ano 2022, agradeceu a deus pelas 

chuvas no nosso município, finalizou com boa noite a todos. A senhora 

presidente passou os trabalhos ao vice-presidente para fazer uso da 

palavra, o vice-presidente assumiu os trabalhos e convidou a vereadora 

inscrita Maria Aparecida Dantas de Almeida Santos a qual 

cumprimentou os senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, 

público presente e internautas que assiste pelo Facebook, iniciou  seu 

pronunciamento falando de sua felicidade em esta iniciando os trabalhos 

a frente desta casa de lei, agradeceu a deus por este momento e se 

solidarizou com a família  da vereadora Deuzaires pois seu pai encontra 

enfermo, mas que se deus quiser logo estará recuperado junto a sua famili 

 o senhor presidente reassumiu os trabalhos não havendo nada mais a 

debater o presidente encerrou os trabalhos convidando os senhores 

vereadores e vereadoras a comparecerem a próxima sessão ordinária a ser 

designada para o dia 03 de fevereiro  do corrente  ano e hora regimental. 

E para constar eu, Emanoella Dantas de Almeida Rodrigues, lavrei a 

presente ata que no final será assinada por mim e pelos vereadores que 

compõem a mesa diretora deste Poder Legislativo. 

 

                                                 Cajazeirinhas/PB, 23 de Janeiro de 2022. 

  

 

 


