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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE 

GUERRA/RN, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Aos 22 (dias) dias do mês de fevereiro 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. Em seguida o presidente convida o 

segundo secretário Hudemberg Rocha de Oliveira e em seguida convida a 

fazer a leitura da ata anterior que depois de lida foi aprovada por vereadores 

presentes. No Pequeno Expediente: Foram lidas as matérias em pauta: 

Indicação nº 03/2022 do vereador Márcio Rodrigo da Silva Morais. Projeto 

de Lei nº 003/2022 EMENTA: Dispõe sobre o reajuste salarial da Categoria 

dos Profissionais Efetivos e ativos e inativos do Magistério Público do 

Município de Felipe Guerra na forma que especifica e da outras providencias. 

No Grande Expediente: Usou a palavra O Vereador Evaldo Neres da Silva 

cumprimentou o presidente, vereadores, e todos que acompanhavam pelas 

redes sociais. Saudava a plateia em nome do presidente do sindicato Raildo, 

iniciou falando sobre a visita que fez a secretaria de agricultura sobre os cortes 

de terras, e soube que ainda não deu início, disse aos agricultores que a câmara 

está buscando melhorias mais que tem as dificuldades até de um papel falou 

sobre. Disse que procurou a sec.de obras sobre as lâmpadas da passagem funda 

e ficou certo para resolver, falou dos recursos dos Royalties que entrou no 

município, mais de dois milhões que irá ajudar ao gestor a melhorar cada vez, 

agradeceu. O Vereador Hudemberg Rocha de Oliveira saudou a todos os 

ouvintes, dizendo que suas palavras é de agradecimento a toda comunidade 



escolar, que voltava as aulas atividades presenciais, luta árdua com 

enfrentamento da COVID que deixou grandes percas , mais sempre de cabeça 

erguida e a contribuição de cada um, todos com os cuidados  higienização e 

cuidado parabenizava toda a equipe cobrou a iluminação pública do arapuá 

cumprimentou o presidente, vereadores, internautas que acompanham pelas 

redes sociais e amigos sempre presente A Vereadora Luiza Pereira da Costa 

Neta  cumprimentou o presidente e em nome do mesmo saudava os demais 

vereadores, plateia presente, professores Leila, Zelma, presidente do sindicato  

Raildo acompanhando a sessão de soma importância para classe. Iniciou 

falando sobre as demandas da secretaria de saúde e ficou feliz em saber que as  

cirurgia estão andando, o público da vacina COVID está vacinado em 100% 

primeira  dose, 88% de segunda dose 48%  de  terceira dose tem um declínio 

mais pediu  a população para procurar a unidade básica de saúde, que está 

havendo vacinação semanalmente, falou ainda das vacinas não procuradas das 

pessoas com, glaucoma em procurar seu medicamento, falou do atendimento 

as gestantes que voltou à ativa e o grupo de hiperdia, voltado a hipertensão e 

diabete, falou das ultrassonografia realizadas. Parabenizava o gestor pela 

implantação do piso salarial, enviando projeto a casa pois sem o legislativo 

nada aconteceria, e estão satisfeitos em aprovar o piso para os professores e as 

outras classes se impuserem ficarão muito feliz em poder ajudar, eram essas 

suas palavras e parabenizar o governo, pois não está deixando a faltar, falou 

da volta as aulas e agradecendo sua fala convidando os Felipense a 

acompanhar as sessões que estão sendo transmitido. O Vereador Márcio 

Rodrigo da Silva Morais cumprimentou os ouvintes que acompanham pela 

folha potiguar e FMS do município e em nome do presidente da casa 

cumprimentava os colegas e em nome do professor Raildo saudava os demais 

presentes. Iniciou falando na Indicação que deu entrada na casa sobre o 

quebra-molas em frente a Bielinho que é muito importe. Parabenizou os 

professores à frente o presidente do sindicato Raildo por essa conquista, disse 

que estava muito feliz em contribuir com essa melhoria. Parabenizou o 

secretário de educação pela volta as aulas com organização e cuidados. Falou 

com o secretário de obras sobre o Conjunto Maria de Lourdes que ficou em 

providenciar. Falou sobre os recursos que entrou no município que o gestor 

saiba administrar, pois estão para fiscalizar e cobrar os recursos que entram no 

município e ver em que será investido e que o gestor veja com bons olhos essas 

cobranças. Agradeceu a presença de Naldo, professor Raildo advogado 

Assuero e os colegas vereadores. O Vereador Max Iran de Morais 

cumprimentou o presidente, vereadores, plateia presente e saudava a todos em 



nome da professora Gerusa, internautas que acompanham pelas redes sociais, 

FM Boas Novas e FM Liberdade dando acesso as comunidades a acompanhar 

o trabalho dos vereadores. Fez registro que votava a favor da categoria dos 

professores da educação efetivos e inativos e ficou muito feliz quando o 

prefeito comunicou o reajuste, luta incansável e que contasse com o vereador 

Max Morais. Solicitou verbalmente que a secretaria de obras tome medidas à 

respeito da construção de alguns quebra-molas, pois há muitas reclamação das 

pessoas no trafego de veículos principalmente a rua Abigail Feitosa com 

crianças e idosos e a secretaria precisa ter esse compromisso, como também a 

troca de Led para as demais ruas que gera economia. Agradeceu a participação 

de poder reivindicar melhorias para o povo. O Vereador Pedro Alves Cabral 

Neto cumprimentou o presidente, vereadores, agradeceu a presença dos 

professores(as) Raildo, Leila, Zelma em nome de Dr. Joel saudava os 

presentes e todos que acompanham pelas redes sociais. Parabenizou todos os 

professores e o senhor prefeito pelo consenso e estão reivindicando seus 

direitos e se Deus quiser o município vai melhorar e irão poder contribuir com 

um plano de carreira para os demais funcionários que também são 

merecedores. Falou sobre o problema do lixão e que levaram o portão e tem 

vários criadores perdendo seus animais por comer sacos plástico, dizendo que 

providencias precisam serem tomadas, dando exemplo do criador Naldo e 

vários outros. Parabenizou Dr. Joel pela iniciativa de colocar sua rádio em 

ação, desejou um bom carnaval a todos. O Vereador Marcos Aurélio Alves 

de Morais cumprimentou a todos, dizendo ser um prazer está na casa com a 

presença de várias pessoas no legislativo. Falou no seu trabalho de 

transparência e que tem investido em forma de divulgação o trabalho de cada 

vereador por isso parceria com as rádios para que as pessoas possam 

acompanhar o trabalho e o posicionamento de cada vereador que é a meta no 

legislativo a divulgação. Fez um apelo as pessoas que fazem parte dos 

conselhos em Felipe Guerra como Conselho de Assistência Social, Conselho 

do Idoso, Conselho da Criança e adolescente e o Conselho de Habitação, pois 

faz parte de dois desses conselhos e tem percebido a dificuldade para 

realizarem as reuniões para que avance. Falou na importância do conselho do 

idoso, como também observa o CRAS construindo com recursos e parceria 

com bancos privados, reforma do CONDICA e o trabalho que o PIAF faz, 

muito importante fiscalizando e visitando os idosos com assistência médica e 

tem tido dificuldades pela ausência dos conselheiros nas reuniões. Agradeceu 

sua participação. Na Ordem do Dia: Foram para votação as matérias em 

pauta: Indicações nº 001/2022 e 002/2022 as mesmas foram aprovadas por 



vereadores presentes. Projeto de Lei nº 003/2022 EMENTA: Dispõe sobre o 

reajuste salarial da Categoria dos Profissionais Efetivos e ativos e inativos do 

Magistério Público do Município de Felipe Guerra na forma que especifica e 

da outras providencias, o mesmo foi para votação e aprovado por vereadores 

presentes na sessão. Na Hora da Comunidade: Não houve inscritos. Nas 

Explicações Pessoais: fizeram uso da palavra os vereadores: Evaldo Neres 

da Silva, Márcio Rodrigo da Silva Morais, Pedro Alves Cabral Neto, 

Marcos Aurélio Alves de Morais. O Presidente da casa 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 Fevereiro de 2022. 

 

 


