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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE 

GUERRA/RN, EM 22 DE MARÇO DE 2022. 

 

Aos 22 (dias) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se 

ordinariamente no palácio Vereador Joel Canela de Oliveira sob a Presidência do Senhor 

Vereador Marcos Aurélio Alves de Morais que ao constatar a presença dos Senhores 

Vereadores: Evaldo Neres da Silva, Genilson Santana de Nogueira, Hudemberg 

Rocha de Oliveira, Luiza Pereira da Costa Neta, Márcio Rodrigo da Silva Morais, 

Max Iran de Morais, Pedro Alves Cabral Neto, Paulo Guilherme Gurgel Cardoso.  
O Presidente declara aberta a Sessão. Convidando o primeiro secretário vereador 

Hudemberg Rocha de Oliveira para fazer a leitura da ata anterior que depois de lida foi 

aprovada por vereadores presentes. No Pequeno Expediente: Lida as matérias em pauta: 

Indicações n º 10/2022, dos vereadores Max Iran de Morais e Marcos Aurélio Alves de 

Morais. No Grande Expediente: Fez uso da palavra o Vereador Evaldo Neres da Silva 

cumprimentou o presidente, vereadores, Vereadora, plateia presente e todos que 

acompanhavam pela FM Boas novas e liberdade e redes sociais. Iniciou registrando o 

recebimento de um oficio da equipe da assessoria da deputada Natália Bonavides onde 

destina emenda no valor de 100 mil de custeio para a saúde, como também o deputado 

João Maia colocou uma emenda de 950 mil reais para o município de Felipe Guerra, 

sendo um mutante de um milhão de reais dentro de um mês e com certeza o governo fará 

um bom uso e a população será beneficiada com melhorias. Falou da limpeza da rua José 

manasses, próximo a UBS e o conjunto Maria de Lurdes, e as luminárias, indicação de 

sua autoria, pois é gratificante ver o trabalho do vereador sendo bem visto e atendido, 

cada dia mais buscando melhorias para ver os felipenses e seus direitos. Sendo essas suas 

palavras, agradeceu a todos. O Vereador Max Iran de Morais cumprimentou o 

presidente, vereadores, vereadora Luiza, funcionários da casa, amigos presentes sempre 

acompanhando o trabalho na casa e as pessoas que acompanham  através das FMS do 

nosso município, um abraço a eles, Tião, Raimundo de Juá que acompanham através da 

radio na comunidade de Santana e os demais na comunidade  de tabuleiro  na casa de 

Saraiva, iniciou  falando da indicação feita pelos vereadores Max Morais e Marcos 

Aurélio, enfatizando a importância, que a equipe da secretaria de obras esteve  na 

comunidade de Santana para dar início a recuperação da praça pública daquela 

comunidade que é a única que preservou a reforma de bancos e pinturas mas entrou com 



indicação para fazer uma modernização com uma academia de saúde e espera o apoio dos 

colegas vereadores, e do presidente, para o pedido da sociedade ser atendido, e manter a 

TV que é tradição falou que a comunidade de Santana conta com três filhos da terra  

vereadores, Max, Marcos, Marcio, tem Paulo Guilherme que passou parte de sua infância  

por lá,  com o apoio de todos nessa luta a situação da praça será modernizada, pois passou 

oito anos do governo Haroldo Ferreira e se quer foi feito uma pintura, espera que esse 

projeto seja discutido com o governo, secretário, com  certeza os idosos irá aplaudir a 

iniciativa do governo municipal , disse  que estava à disposição na casa para discutir, 

junto com o presidente e colegas vereadores para tentar resolver essa situação. Falou 

sobre a queijeira da comunidade que está prestes a funcionar a funcionar, sobre o 

calçamento da Santana que é um sonho, e deixa o legado como vereador em solicitar esse 

bem para toda comunidade, agradeceu sua fala. O Vereador Márcio Rodrigo da Silva 

Morais Cumprimentou todos os ouvintes que acompanham pela FM liberdade, FM Boas 

novas, folha potiguar, ouvintes que acompanham na plateia. Iniciou agradecendo a Deus 

pelas chuvas que beneficiou o nordestino agricultor para melhorar suas safras. Fez 

requerimento verbal solicitando o secretário de agricultura para vir a casa para falar sobre 

sua posta o que foi executado e os planejamentos futuros, disse aos conterrâneos que 

estava à disposição para conclusão de melhorias para o nosso município, pois foi 

legitimado vereador para representar Felipe Guerra, agradeceu sua participação. O 

Vereador Pedro Alves Cabral Neto cumprimentou vereadores funcionários casa e todos 

que acompanham pelas redes sociais, iniciou falando da sua indicação pedindo apoio dos 

colegas em sua votação, pediu para ser tomada providencias sobre as passagem dos rios, 

com as chuvas chegando não terá como passar para comunidades. Disse que cada recurso 

tem os seus destinos e as emendas que são da área de saúde não pode ser aplicadas a não 

ser na saúde, sobre as estradas não poderá ser feita no período de inverno precisa ter 

planejamento, e está faltando o interesse do secretário nesse sentido. Disse que foi eleito 

para fazer o seu dever de vereador que é o reivindicar e cobrar, acredite que Felipe Guerra 

logo será uma canteiro de obras, pois o prefeito Salomão é bem intencionado, falou sobre 

a ponte do boqueirão que logo ficara intrafegável, Parabenizou o deputado João Maia 

pelas emendas destinadas ao nosso município, quase três milhões, é bem-vindo, 

parabenizava o prefeito por ter ido atrás para fazer as melhorias para nosso município. 

Pediu ao presidente da casa para oficializar o secretário de obras para vim a nossa casa 

prestar alguns esclarecimento sobre horas de trator se foram canceladas ou não, falou 

sobre o matadouro pedindo aos colegas para fazerem uma visita as obras paralisadas do 

nosso município, agradeceu sua fala. O Vereador Marcos Aurélio Alves Morais 

cumprimentou todos os presentes, Sua fala era apenas para reforçar alguns pontos, 

parabenizar o deputado João Maia pela emenda de 950 mil destinado ao município, para 

a saúde e infraestrutura, disse que o papel do vereador é cobrar, indicar, reclamar, sugerir, 

fiscalizar o município e os recursos que entra, sobre o secretario vir  a casa com certeza 

as secretárias do município receberá qualquer qualquer um dos vereadores para 

esclarecimento pois todos tem acesso a qualquer secretaria. Falou sobre os recursos dos 

Royalties que entrou no município, precisando só de tempo para licitar  e depois executar, 

disse que precisam procurar aprender e entender para buscarem as coisas com  segurança.  



Na Ordem do Dia: Foram para votação as matérias em pauta: Projeto de Lei nº 

004/2022 Autoriza o repasse financeiro para custeio dos transporte dos estudantes, 

acompanhado dos pareceres das comissões de finanças, orçamento, fiscalização e gestão 

financeira, e Comissão de legislação, justiça e redação final. Projeto de Lei nº 005/2022 

dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial a lei orçamentaria 

anual do município e da outras providencias, acompanhado dos pareceres das comissões 

de finanças, orçamento, fiscalização e gestão financeira, e Comissão de legislação, justiça 

e redação final. As Indicações nºs 03,04,05,06,07,08,09/2022 acompanhadas dos 

pareceres da CLJRF, foram para votação e aprovadas por vereadores presentes na Sessão 

Ordinária do dia 22 de março de 2022. Na Hora da Comunidade: Não houve inscritos. 

Nas Explicações Pessoais: nenhum vereador fez uso da palavra. Pedro Alves Cabral 

Neto, Evaldo Neres da Silva, Márcio Rodrigo da Silva Morais, Genilson Santana de 

Nogueira. O Presidente da casa Marcos Aurélio Alves de Morais agradeceu a presença 

de todos e como não havia mais nada para o momento a sessão foi encerrada. 

Eu____________2º secretário Interino transcrevi a ata que vai assinada por mim, pelo 

presidente e demais Vereadores presente na sessão. Sala das Sessões Vereador Domilson 

Crisóstomo da Silva, em 22 de Março de 2022. 

 

   

 

 


