BIOGRAFIA

JOSÉ FELINTO CAMPELO NETO

José Felinto Campêlo Neto nasceu na cidade Campo Redondo/RN, no dia 16 de
outubro de 1964, filho de Manoel Felinto Sobrinho e Ana Maria Campelo. Exerceu
a profissão de agricultor antes de ingressar na vida pública. Cursou o Curso
Técnico em Contabilidade e o Magistério em escola pública. Casou-se em
novembro de 1989 com Edenilda Martins de Araújo Campelo.E desta união
nasceram dois (2) filhos Elison Felipe de Araújo Campelo e Matheus de Araújo
Felinto. Ingressou na vida pública em 1996, exercendo o cargo de vereador na
gestão de 01 de janeiro 1997 a 31 de dezembro de 2000, no qual foi eleito pelo
Partido da Frente Liberal-PFL. Exerceu também o cargo de vice-prefeito em 2001
pelo mesmo Partido com o prefeito Tico de Adauto, de 1 de janeiro de 2001 a 11
de julho de 2003, e após a morte do saudoso Tico de Adauto assumiu a Prefeitura
no dia 12 de julho de 2003 a 31 de dezembro de 2004. Saiu candidato a reeleição
em 2004 pelo Partido PFL, mas não conseguiu vencer a eleição disputada contra
o ex-prefeito Marcus Welby Ferreria. Atualmente exerce o ramo empresarial,
sendo o proprietário da Panificadora Serrana no bairro do Conjunto Lauro Maia.

Obras mais importantes na gestão de prefeito que atuou apenas 1 ano 5
meses e 18 dias:





Construção de um prédio para funcionamento de creche na rua do vapor;
Perfuração de 17 poços tubulares;
Aquisição de 08 cata ventos;
Construção de uma mini – adutoraque liga poço tubular em Jorge até o conjunto
Lauro Maia I e II;









Aquisição de um dessalinizador para tratamento da água da mini – adutora;
Término dos calçamentos do Conjunto Margarida Procópio e Malhada Vermelha;
Aquisição de dois postos dos correios para as comunidades de Serra do Doutor I e
Malhada Vermelha;
Arborização da praça JK;
Corte de terra para os agricultores na época da chuva;
Reforma do Centro de Saúde;
Aquisição de posto de saúde para a comunidade Serra do Doutor I (dezembro de
2004 R$ em conta);

