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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE 

GUERRA/RN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Aos 15 (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, Luiza 

Pereira da Costa Neta, Márcio Rodrigo da Silva Morais, Max Iran de 

Morais, Pedro Alves Cabral Neto. Ausente Genilson Santana de Nogueira, 

Hudemberg Rocha de Oliveira, Paulo Guilherme Gurgel Cardoso. O 

Presidente declara aberta a Sessão. Em seguida o presidente convida o 

vereador Max Iran de Morais para fazer parte da mesa na ausência do 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 01, 

02/2022 dos vereadores: Evaldo Neres da Silva e Márcio Rodrigo da Silva 

Morais. No Grande Expediente: Usou a palavra O Vereador Evaldo Neres 

da Silva cumprimentou o presidente, vereadores, funcionários da casa e em 

nome de Emerson saudava a plateia presente e todos que acompanhavam pelas 

redes sociais. Falou sobre a falta de iluminação pública na Passagem Funda 

onde vários populares lhe procuraram pedindo solução, foi a secretaria de 

obras para resolver e nada foi feito. Falou sobre várias Indicações destinada a 

secretaria de obras e poucas foram solucionadas, mais não se cansava de 

cobrar do secretário Paulo Cezar para que esses problemas sejam 

solucionados, agradecendo sua fala. O Vereador Márcio Rodrigo da Silva 

Morais Cumprimentou os vereadores amigos de bancada e em nome do 

sindicalista Duquinha saudava a plateia. Suas palavras era em nome dos 

moradores do conjunto Maria de Lourdes, pedindo solução para uma terra 

planagem naquele local, pois o acesso e em período de chuvas fica difícil 



trafegar. Como falou o vereador Evaldo tem muitas Indicações naquela 

secretaria que não foram atendidas, lembrando uma que solicitou pedindo as 

tampas de calhas para tapar um buraco na Avenida Mãe Gonzaga que precisa 

de urgência. Falou da visita de Pedro Cabral a secretaria de agricultura e na 

oportunidade indagou sobre o veterinário do município e o matadouro falando 

sobre a sujeira, pintura e higienização. Disse que esteve com o chefe da Vita 

Mais levando a proposta para a restauração da parede da barragem e ele disse 

que estava pronto para fazer parceria com o município, agradecendo sua fala. 

O Vereador Max Iran de Morais cumprimentou o presidente, vereadores, 

internautas que acompanham pelas redes sociais e amigos sempre presente e 

os funcionários da casa. Iniciou registrando o falecimento de “Pinduca” pai 

das empresarias Evandra, Elaine e Evanilka, que geram emprego e renda no 

município que Deus conforte toda família. Se solidarizou com os colegas 

Genilson e Hudemberg pelo falecimento de uma conterrânea daquela 

comunidade. Registrou as cobranças que fez ao prefeito Salomão Gomes a 

respeito de algumas questões no município pois o papel do vereador é 

fiscalizar e cobrar e sugerir melhorias para o povo da terra, pediu para que ele 

veja com bons olhos as obras inacabadas no município citando exemplo da 

quadra do Tabuleiro, a parede dos Caldeirões de Santana. Deixava a 

mensagem ao secretário Márcio por sua competência no esporte do município. 

Falou do calçamento de Santana e uma boa parte do Tabuleiro e Boqueirão 

que será um marco na história do município. Disse que aprendeu que um 

vereador não precisa ser oposição na Câmara para agradar bases eleitorais e 

sim trabalhar e ter legado para sua comunidade seu bairro, o seu mandato é 

para trabalhar agradeceu sua fala. O Vereador Pedro Alves Cabral Neto 

cumprimentou o presidente, vereadores, funcionários da casa e todos que 

acompanham pelas redes sociais e em nome de Naldo, saudava a plateia. 

Iniciou falando   do convite para participar de uma reunião na secretaria de 

agricultura, cobrando sobre os cortes de terra, e matadouro, todas as cobranças 

que faz aqui no plenário levou ao secretário, disse que foi eleito para cobrar e 

ninguém irá calar sua razão, pois não continuará errando como fez no passado. 

Disse que continuará cobrando as coisas pertinentes para o município, e pediu 

respeito. Marcos Aurélio Alves de Morais Iniciou agradecendo a presença 

de todos, Falou que estão legitimados para fazer cobranças, reivindicar e para 

ser feito, pois estão na casa para cobrar. Dizer que essa é uma das legislatura 

que tem mais harmonia na gestão e todos cobram, disse que o gestor da todas 

as condições para que os secretários trabalhem e tem que continuarem 

cobrando pois essas cobranças é para contribuir para que a gestão continue 



melhor. Falou da visita do IBGE na casa com a presença dos vereadores, e em 

setembro dará início o sonso, falou da questão dos territórios que é uma luta 

pois o município tem perdido fronteiras, comentou das 600 horas de trator que 

terá início segunda feira, falou da visita do COREN ao qual homenageou a 

unidade integrada de saúde Dr.Elison Gurgel do Amaral, a 1º visita federal e 

pela 1º vez  o município não teve  notificação em caso de irregularidade, 

parabenizou  o governo municipal, parabenizou Thais, Jackeline e toda equipe 

da saúde pelo trabalho realizado no município disse que o município tem uma 

taxa dos menores em termos de doenças dengue e chicongunha, parabenizando 

os agentes de endemias pelo trabalho, agradecendo a todos.  Na Ordem do 

Dia: Não houve matérias para votação. 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 15 de Fevereiro 

de 2022. 

 

 


