
                                                                              

 

 
Estado do Rio grande do Norte 

Câmara Municipal de Felipe Guerra 
Avenida Mira Selva, Cidade Alta. 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE 

GUERRA/RN, EM 17 DE MAIO DE 2022. 

 

Aos 17 (dias), do mês de maio 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, Max Iran de 
Morais, Pedro Alves Cabral Neto, Paulo Guilherme Gurgel 
Cardoso. Ausente os vereadores: Genilson Santana de Nogueira, 
Hudemberg Rocha de Oliveira, Marcio Rodrigo da Silva Morais. O 
Presidente declara aberta a Sessão. Convidando o Vereador Max Iran 
de Morais para fazer parte dos trabalhos da mesa na ausência do 
segundo secretário o Vereador Hudemberg Rocha de Oliveira. Em 
seguida convida o secretário interino para fazer a leitura da ata anterior 
que depois de lida foi aprovada por Vereadores presentes. No 
Pequeno Expediente:  Lida as matérias em pauta: Indicação nº 
018/2022, do Vereador Evaldo Neres da Silva. Requerimento nº 
001/2022 dos Vereadores: Luiza Pereira da costa Neta, Hudemberg 
Rocha de oliveira, Pedro Alves Cabral Neto. No Grande Expediente: 
Fez uso da palavra o Vereador Evaldo Neres da Silva; cumprimentou 
o presidente, Vereadores, Vereadora, pessoas que acompanham 
pelas redes sociais. Iniciou falando sobre a indicação que deu entrada 
na casa, pedindo o complemento do calçamento para a rua Maria da 
Paz no Conjunto Chiquinha Leite, pedindo apoio dos colegas, 
parabenizou os Vereadores Luiza Pereira, Pedro Cabral e Hudemberg 
Rocha pelo requerimento, pois, a casa quer transparência e união. A 
Vereadora Luiza Pereira da Costa Neta; Iniciou sua fala 
cumprimentando o presidente da casa, amigos sempre presentes nas 
Sessões, e todos que assistem pelas redes sociais. Falou da 



                                                                              

 

importância dos projetos em pauta; projeto para preencher cargo, pois, 
o município não pode ficar sem o farmacêutico. O outro sobre o dia 
das cavernas, sendo um dos pontos turísticos que é promover a 
celebração desse dia muito importante para o município. Falou sobre 
a fala do professor Elias, para o gestor colocar lombadas na frente das 
escolas, lembrando que já havia solicitado para a frente da escola 
Maria Bernadete Pinto, e que pode se estender as demais escolas. 
Falou sobre o Requerimento que deu entrada juntamente com os 
colegas Pedro Cabral e Hudemberg Rocha, acredita que não seja 
nada demais, pois tem os seus direitos, sobre o que tem no portal da 
transparência, mas acha que estas informações podem ser 
repassadas na casa por escrito, acredita que o colega presidente não 
vai se impor em informar, pois estão para fiscalizar e cobrar, propor, 
debater, aprovar e reprovar as leis e com o direito de anunciar a casa, 
encerrou agradecendo sua fala. O Vereador Marcos Aurélio Alves de 
Morais; Iniciou sua fala cumprimentando os Vereadores, funcionários 
da casa, Dr. Assuero, amigos presentes no plenário, Agnaldo, 
Mazinho, e todos que acompanham a Sessão pelas redes sociais, 
agradeceu a Deus por estar mais uma vez na casa do povo. Falou a 
respeito do Requerimento em pauta na casa, dizendo que a 
administração de Marcos Aurélio, como presidente da casa, tem sido 
uma das mais transparentes desde que entrou, pois, o portal da 
transparência é de domínio público e todos podem consultar e tem 
facilidade para todos o acessarem, tanto folhas de pagamentos, como 
licitações, empresas, e todos as ações do Legislativo, e os secretarias 
estão abertas e todos os documentos estão à disposição para os 
legislador consultar, como também, para toda a população. Falou dos 
recursos que entra e dos recursos gastos. Falou das grandes obras 
que serão feitas no município dando ênfase a ponte do Boqueirão e o 
Pórtico. Comentou sobre as dívidas atrasadas que o gestor colocou 
em dia, e as que o município perdeu por irregularidades. Falou do 
reconhecimento do Deputado João Maia pelo município de Felipe 
Guerra, agradecendo sua fala. O Vereador Max Iran de Morais 
Cumprimentou o presidente, Vereadores, funcionários da casa, 
internautas que acompanham a sessão e demais presentes. Registrou 
o seu pedido acatado sobre a limpeza da rua José Manasses e 



                                                                              

 

adjacentes, agradecendo a secretaria de obras, como também, 
agradecer pela limpeza do lixão da comunidade Santana. Pediu ao 
secretário para estender e colocar as lâmpadas de LED nas demais 
ruas. Pediu ainda para colocar lombada na rua Abigail Feitosa, pois o 
fluxo de carro é constante e a população como crianças correndo 
riscos, pois muitos passam de moto levantando pneu, deixava esse 
pedido registrado. Cobrou do gestor os recursos do Deputado Girão 
sobre a pavimentação da comunidade de Santana, pedia que esse 
recurso fosse aplicado.  O Vereador Pedro Alves Cabral Neto; 
cumprimentou o presidente Vereadores, funcionários da casa, 
pessoas presentes na sessão e todos que acompanham pelas redes 
sociais. Iniciou falando das estradas vicinais do município pedindo ao 
gestor ao termino do inverno que seja tonada as devidas providencias, 
resolvendo para que não tenham que cobrar todos os dias. Sobre o 
requerimento que fez junto com os colegas disse acreditar que o 
presidente não vai deixar de dar essas informações, pois todos tem o 
direito de ter acesso a esses pedidos, agradeceu sua fala. Na Ordem 
do Dia: Foi para votação as matérias em pauta: Projeto de Lei nº 
007/2022; autoriza ao executivo municipal a contratar por tempo 
determinado farmacêutico/bioquímico para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público o mesmo foi aprovado por 
Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 001/2022; Poder Legislativo 
dispõe sobre a criação no âmbito do município de Felipe Guerra/RN, o 
‘Dia Municipal das caveRNas e do Carste e da outras providências, o 
mesmo foi aprovado por Vereadores presentes. Na Hora da 
Comunidade: Não houve inscritos. Nas Explicações Pessoais: Fez 
uso o vereador: Evaldo Neres da Silva e Pedro Alves Cabral Neto. O 
Presidente da casa Marcos Aurélio Alves de Morais; agradeceu os 
Vereadores e a presença de todos convidando para a próxima sessão, 
e como não havia mais nada para o momento a sessão foi encerrada. 
Eu____________2º secretário transcrevi a presente ata que vai 
assinada por mim, pelo presidente e demais Vereadores presentes na 
sessão. Sala das Sessões Vereador Domilson Crisóstomo da Silva. 
Câmara Municipal de Felipe Guerra/RN, em 17 de Maio de 2022. 
 

   


