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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FELIPE GUERRA/RN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Aos 08(dois) 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:  Genilson Santana de Nogueira, 

Hudemberg Rocha de Oliveira, Evaldo Neres da Silva, Luiza 

Pereira da Costa Neta, Márcio Rodrigo da Silva Morais, 

Max Iran de Morais, Paulo Guilherme Gurgel Cardoso, 

Pedro Alves Cabral Neto.  O Presidente declara aberta a 

Sessão. Em seguida o presidente convida o segundo secretário 

Hudemberg Rocha de Oliveira 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: 

Projeto de Lei nº 001/2022 Dispõe sobre a criação do programa 

integrado de atenção ao idoso Felipense- PIAIF na forma que 

especifica e da outras providencias. Projeto de Lei nº Autoriza 

o poder executivo a contratar pessoal por tempo determinado 

para atender necessidades temporária de excepcional interesse 

público na forma que especifica e da outras providencias. No 

Grande Expediente: Usou a palavra O Vereador Hudemberg 

Rocha de Oliveira cumprimentou todos os presentes disse que 

seria breve em suas palavras dizendo que foi procurado por 

alguns agricultores pedindo informações sobre o corte de terra, 



pois o ano passado foi pedido serenidade nesse processo para 

que quando começasse o inverno fosse iniciado o ano com 

agilidade para que os corte de terra fosse priorizado já deixando 

os agricultores já ciente do processo de início e eles possa fazer 

os seus plantios. Sobre o atendimento da zona rural foi dado 

início e trouxe melhoria para as pessoas daquela comunidade, 

desde já agradecia ao senhor prefeito pelo compromisso. O 

Vereador Max Iran de Morais cumprimentou o presidente, 

vereadores, amigos presentes na casa e todos que acompanham 

pelas redes sociais. Disse que seria breve apenas para registrar o 

pedido da secretaria de obras, prefeito e assessoria jurídica para 

pedir urgência e tramitação no processo de licitar o calçamento 

da Santana, pois a emenda está há seis meses na conta da 

prefeitura e no ano passado articulou a emenda com o deputado 

Girão, e foi indagado por pessoas que não seria feito dois metros, 

e será feito sim exemplificando  Melancias município de Apodi 

que já foi feito e inaugurado no valor de 130 mil reais de 

calçamento e esse sonho precisa sair do papel, apenas o que 

registrava e fosse tratado com carinho. Lembrou da emenda da 

queijeira que já está tramitando na Câmara Municipal de 

Caraúbas prestes a funcionar, pediu apoio do presidente e todos 

os vereadores. O Vereador Márcio Rodrigo da Silva Morais 

Cumprimentou os vereadores os ouvintes que acompanham 

pelas redes sociais, vereadores, plateia, desportista Emerson 

Pinheiro. Disse ser momento de alegria a agua do velho chico 

chegar ao nordeste e o Rio Grande do Norte terá agua com 

abundancia obra que ficará para história. Fez cobranças ao gestor 

sobre as Indicações feitas na casa sobre várias ruas do município 

a serem calçadas, principalmente as Ruas Onésimo Leite e José 

Gomes pedindo se possível a realização. Sobre a Avenida Mãe 

Gonzaga falou sobre a solicitação da academia de esportes para 

aquele local e nada foi feito, agradeceu sua participação. O 

Vereador Pedro Alves Cabral Neto Cumprimentou o 



presidente, vereadores, vereadora Luiza, funcionários da casa e 

em nome do professor Elias saudava a plateia presente e todos 

que acompanham pelas redes sociais. Parabenizou o prefeito por 

fazer a explanação do relatório do seu primeiro mandato, muito 

embora não concordando com o relato de uma secretaria e 

mesmo assim parabenizava. Comentou sobre os cortes de terras 

que não foram iniciados por falta de interesse do mesmo com 

três tratores quebrados e não faz nada para resolver, como 

também a falta de respeito que a secretaria de obras tem para 

com o legislativo. Sobre o matadouro colocaram a balança e 

nada mais se fez. Falou sobre o açude do tabuleiro e a barragem 

que a Vita Mais acabou e não fizeram nada agradecendo sua fala. 

O Vereador Marcos Aurélio Alves de Morais cumprimentou 

todos os presentes, dizendo que ouviu atento as palavras dos 

colegas vereadores que estão representando o povo para 

reivindicar suas necessidades. Falou sobre o calçamento da 

Santana como também pedindo esforço para que seja feito 

alguma coisa no chafariz da Santana. Falou das dificuldades que 

o município tem sobre as fronteiras com Caraúbas que precisa 

ser resolvido pois há impasses para que o município possa 

trabalhar, lembrando que o prefeito Salomão Gomes e o vice- 

prefeito Francisco Ubiracy foram a Natal falar sobre o assunto e 

que ficou marcado para no dia 15 de fevereiro uma reunião para 

falar sobre os territórios. Sobre as aguas do rio São Francisco é 

uma alegria, como também a comemoração de 2.700,000,00 dois 

milhões e setecentos mil empregos gerados sendo um grande 

avanço e se Deus quiser tudo irá melhorar. Na Ordem do Dia: 

Foram para votação as matérias em pauta: Projeto de Lei nº 

001/2022 Dispõe sobre a criação do programa integrado de 

atenção ao idoso Felipense- PIAIF na forma que especifica e da 

outras providencias, o mesmo foi para votação e aprovado por 

vereadores presentes. Projeto de Lei nº Autoriza o poder 

executivo a contratar pessoal por tempo determinado para 



atender necessidades temporária de excepcional interesse 

público na forma que especifica e da outras providencias, o 

mesmo foi aprovado por vereadores presentes. Na Hora da 

Comunidade: Não houve inscritos. Nas Explicações Pessoais:  

fez uso da palavra o vereador Marcio Rodrigo da Silva 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 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 

08 de Fevereiro de 2022. 

 

 


