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ATA DA 13º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE 

GUERRA/RN, EM 03 DE MAIO DE 2022. 

 

Aos 03 (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, 
Genilson Santana de Nogueira, Luiza Pereira da Costa Neta, Max Iran de 
Morais, Pedro Alves Cabral Neto, Paulo Guilherme Gurgel Cardoso. Ausente 
os vereadores: Hudemberg Rocha de Oliveira, Márcio Rodrigo da Silva 
Morais. O Presidente declara aberta a sessão. Convidando o Vereador Max Iran 
de Morais para assumir os trabalhos da mesa na ausência do segundo secretário 
o Vereador Hudemberg Rocha de Oliveira, em seguida convida o mesmo para 
fazer a leitura da ata anterior que depois de lida foi aprovada por Vereadores 
presentes. No Pequeno Expediente: Não houve matérias para serem lidas.  No 
Grande Expediente: Fez uso da palavra o Vereador Evaldo Neres da Silva; 
cumprimentou o presidente, Vereadores, Vereadora, pessoas que acompanham 
pelas redes sociais e os demais presentes na plateia. Iniciou falando que 
juntamente com os Vereadores da casa, Marcos Aurélio, Max Morais, Genilson 
Santana, Paulo Guilherme, Prefeito Salomão, foram a Brasília participar da XXIII 
marcha em defesa dos municípios, uma viagem muito importante, durante esses 
07 dias de conhecimento, que foram muito importante, sendo um desejo 
realizado. Comentou sobre o canal de TV local que está desligado, pedindo ao 
gestor para fazer algo, pois a população está cobrando; Falou da visita do 
Deputado João Maia ao município disponibilizando algumas quantias em 
emendas para o município de Felipe guerra. Agradeceu sua fala. O Vereador 
Genilson Santana de Nogueira; Saudou todos os presentes, Vereadora, 
Vereadores, blogueiro Edvaldo Barbosa, amigos Aguinaldo, Irmãozinho, sempre 
presentes na sessão, amigos que acompanham através das redes sociais FM 
boas Novas e FM Liberdade. Agradeceu a Deus por permitir estar mais uma vez 
na casa do povo. Suas palavras é de agradecimento pela viagem a Brasília, 
muito proveitosa, tiveram a oportunidade de conhecer alguns candidatos à 
presidência da república, e no decorrer da marcha assuntos muito importantes. 
Falou da visita do Deputado João Maia, acompanhado do superintendente da 



                                                                              

 

FUINASA, Pablo (Patim), onde anunciaram um milhão e quatrocentos mil reais, 
para perfuração de poços, destinação para saúde, reunião importante com a 
participação da casa, presidente Marcos Aurélio, Vereadores; Pedro Cabral, 
Luiza Costa, Prefeito Salomão Gomes e vice prefeito Ubiracy Pascoal; Suas 
palavras eram essas de agradecimento. A Vereadora Luiza pereira da Costa 
Neta; cumprimentou os presentes e todos que acompanham pelas redes sociais 
e FM da cidade. Disse que suas palavras eram breve, parabenizava os cinco 
Vereadores que foram a Brasília para uma marcha tão importante, cheia de 
conhecimento e buscar melhorias para o município de Felipe Guerra. Falou da 
visita de João Maia e o superintendente Patim, trazendo benefícios para nossa 
cidade, mais de três milhões em recursos, presença dos Vereadores nessa 
reunião tão importante. Falou das ações do governo municipal que vem sendo 
implantada em nosso município falando das secretarias; Secretaria de 
educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde. Sobre a Secretaria de 
Assistência Social, entregues notebooks e voltando a ativa com o grupo vida, 
com hidroginástica com ônibus para levar e trazer o idoso até a central de 
cidadania em segurança. Agradecia ao governo e que se sentia lisonjeada em 
fazer parte da gestão que tem acertado e continuará no acerto e se errar estão 
atentos para buscar solucionar o problema, agradeceu sua participação. O 
Vereador Marcos Aurélio de Morais; Iniciou agradecendo a Deus pelo 
momento e por tudo que tem feito. Falou de um dos maiores evento da américa 
latina a Marcha, com a participação de autoridades de todo o país, Vereadores, 
Prefeitos, Deputados, secretários, presidente, candidatos à presidência, sendo 
um evento muito participativo e importante. Falou sobre as críticas que estão 
recebendo mas que foram representar o município e acompanhar toda a 
programação com esclarecimentos, novas leis e experiências, qualificação para 
servir ao município. Falou da felicidade de ter participado juntamente com os 
colegas Vereadores uma reunião no CONDICA, com a presença do Deputado 
João da Silva Maia, falando do compromisso que ele tem com Felipe Guerra, 
destinando emendas e recursos, um Deputado diferenciado. Falou da gestão do 
Prefeito Salomão gomes, o que tem feito e o que vem fazendo e ainda vai fazer 
pelo município, pois terá muitas obras a serem feitas, com a parceria da Câmara 
Municipal, o prefeito Salomão Gomes irá fazer muito mais com responsabilidade 
e para o bem dos felipenses em geral. O vereador Max Iran de Morais; 
Cumprimentou o presidente, Vereadores, funcionários da casa e demais 
presentes na plateia e os que acompanham pelas redes sociais e FM Boas 
Novas e FM Liberdade. Usava a tribuna para prestar contas da viagem à Brasília, 
e da responsabilidade dos Vereadores para chegarem até lá, viagem longa, no 
entanto, de grandes aprendizados e conhecimentos, também, acerca das Leis, 
e busca de recursos para o nosso Município, e a importância dos presidenciáveis 
que tem muito para contribuir, e o presidente prestou contas das ações do 
Governo; falou da tristeza de alguns irem para as redes as sociais com o intuito 



                                                                              

 

de denegrir a imagem dos Vereadores, mas, não vê o trabalho que fazem em 
prol do povo e do município; Falou que a sociedade tem o papel de representar 
e mostrar quem são seus verdadeiros representantes no Município de Felipe 
Guerra/RN.  Na Hora da Comunidade: Não houve inscritos. Nas Explicações 
Pessoais: Fizeram uso os Vereadores: Evaldo Neres da Silva. 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 03 de Maio de 2022. 
 

   

 

 


