
 

QUADRO EMENDAS ADITIVAS  

n.º ARÉA AÇÃO JUSTIFICATIVA  VALOR 

1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUTIRÃO DA SAÚDE (CIRURGIAS 
ELETIVAS) 

Consta no Plano de Governo registrado em 
cartório pelo então candidato, hoje prefeito, a 
realização de um MUTIRÃO DA SAÚDE (CIRURGIAS 
ELETIVAS). Apesar disso, nenhuma ação direta foi 
incluída no PPA, para assegurar, de forma 
explícita, a intenção em cumprir o compromisso 
assumido. 

4.000.000,00 

2. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IMPLANTAR O PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 

Consta no Plano de Governo registrado em 
cartório pelo então candidato, hoje prefeito 
municipal, que “Prontuário eletrônico oferece 
mais rapidez e segurança na guarda e recuperação 
das informações do prontuário médico, reduz 
custos e aumenta a qualidade do atendimento, 
oferecendo ainda relatórios e estatísticas 
importantes para subsidiar a formulação de 
políticas de saúde”. Apesar do compromisso, não 
consta no PPA qualquer ação que possa, 
diretamente, indicar o interesse da gestão em 
realizar investimento nessa área. 

400.000,00 

3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Criação do Aplicativo MAIS 
SAÚDE 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “Criação do Aplicativo 
MAIS SAÚDE, através do qual será oportunizado  a 
população um mecanismo para solicitação de 
exames e consultas médicas especializadas”. 
Apesar disso, não consta qualquer ação possa 
indicar, diretamente, a intenção da 
municipalidade em cumprir com esse 
compromisso. 

400.00,00 



 

4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Implantação de novo Centro de 
Apoio ao Diagnóstico para a 
realização de exames de média 
complexidade 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “Implantação de novo 
Centro de Apoio ao Diagnóstico para a realização 
de exames de média complexidade”. Apesar disso, 
não consta qualquer ação possa indicar, 
diretamente, a intenção da municipalidade em 
cumprir com esse compromisso. 

1.051.337,00 

5. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Criação do Centro de 
Especialidade Médica 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “ Criação do Centro de 
Especialidade Médica, com a disponibilização de 
consultas especializadas para a população”. 
Apesar disso, não consta qualquer ação possa 
indicar, diretamente, a intenção da 
municipalidade em cumprir com esse 
compromisso. 

1.691.985,00 

6. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ampliação dos polos de 
academias da saúde 
 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “Ampliação dos polos 
de academias da saúde”. Apesar disso, não consta 
qualquer ação possa indicar, diretamente, a 
intenção da municipalidade em cumprir com esse 
compromisso. 

294.890,00 

7. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UNIDADES 
MÓVEIS CLÍNICAS E 
ODONTOLÓGICAS PARA ZONA 
RURAL 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “Aquisição de unidades 
móveis clínicas e odontológicas para zona rural”. 
Apesar disso, não consta qualquer ação possa 
indicar, diretamente, a intenção da 
municipalidade em cumprir com esse 
compromisso. 

1.324.371,00 

8. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CIDADANIA 

Projeto “Dando Asas” 
  

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, o compromisso de criar o 
“ Projeto “Dando Asas” (Pessoas com Deficiências- 

606.505,00 



 

PcD), que consistirá na parceria com as 
instituições sociais fornecendo apoio 
multiprofissional (médicos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, dentre outros”. Apesar 
disso, não consta qualquer ação possa indicar, 
diretamente, a intenção da municipalidade em 
cumprir com esse compromisso. 

9. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Núcleo de Apoio Técnico ao 
Sistema de Justiça (NAT-Jus) 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, o compromisso de criar o 
“ Projeto Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de 
Justiça (NAT-Jus), para reduzir judicialização da 
saúde em Mossoró”. Apesar disso, não consta 
qualquer ação possa indicar, diretamente, a 
intenção da municipalidade em cumprir com esse 
compromisso. 

109.854,00 

10. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Realização de ‘feiras de adoção’ 
de animais domésticos 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, o compromisso de criar a 
“ Realização de ‘feiras de adoção’ na Praça de 
Eventos, nas quais os animais cuidados pelas 
ONGs seriam disponibilizados para adoção”. 
Apesar disso, não consta qualquer ação possa 
indicar, diretamente, a intenção da 
municipalidade em cumprir com esse 
compromisso. 

175.680 

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA 
BILÍNGUE PARA SURDOS 

A criação da Escola da Rede Municipal de 
Educação Bilíngue para Surdos, está determinada 
pela Lei 3.767/2020. Além disso, TRATA-SE DE UM 
COMPROMISSO REGISTRADO EM CARTÓRIO PELO 
ENTÃO CANDIDATO, HOJE PREFEITO MUNICIPAL, 
de criar uma escola bilíngue modelo. Contudo, 
não consta no PPA qualquer ação que possa 

2.000.000,00 



 

indicar diretamente a intenção da municipalidade 
em fazer cumprir a lei. 

12. IMPLANTAÇÃO DE AULA DE 
ROBÓTICA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA 

TRATA-SE DE UM COMPROMISSO REGISTRADO 
EM CARTÓRIO PELO ENTÃO CANDIDATO, HOJE 
PREFEITO MUNICIPAL, expressando textualmente: 
“implantação aula de robótica nas escolas 
municipais”. Contudo, não consta no PPA 
qualquer ação que possa indicar diretamente a 
intenção da municipalidade em fazer cumprir a lei. 
Por essa razão, visando facilitar e assegurar o 
comprimento do compromisso assumido 

2.234.904,00 

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA 

Apoiar iniciativas de abertura de 
bibliotecas comunitárias 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, o compromisso de 
“apoiar iniciativas de abertura de bibliotecas 
comunitárias”. Por essa razão, e entendendo sua 
importância e necessidade para dessa ação, 
estamos propondo sua inclusão no PPA. 

80.000,00 

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA 

Criar o sistema de tombamento 
do patrimônio material e 
imaterial do município de 
Mossoró 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, o compromisso de “Criar 
o sistema de tombamento do patrimônio material 
e imaterial do município de Mossoró, sendo 
coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e 
fiscalizado pelo Conselho Municipal de Cultura”. 
Apesar do Plano de Governo está registrado no 
cartório eleitoral, vez que se trata de pré-requisito 
para registro de uma candidatura, não consta no 
PPA qualquer ação possa indicar, diretamente, a 
intenção da municipalidade em cumprir com esse 
compromisso nos próximos 4 anos. Por essa razão, 
e entendendo a importância e necessidade desta 
iniciativa, propõe-se a presente ação, a ser inclusa 

4.000,00 



 

no PPA 

15. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

Criação do festival gastronômico 
e cultural de Mossoró 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “Criação do festival 
gastronômico e cultural de Mossoró”, para 
“aumentar o fluxo do turismo na cidade de 
Mossoró, dinamizando a economia local”. Apesar 
do Plano de Governo está registrado no cartório 
eleitoral, vez que se trata de pré-requisito para 
registro de uma candidatura, não consta no PPA. 

160.000,00 

16. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

Criação de um Centro de Cultura 
e Artesanato Popular  

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a  “Criação de um Centro 
de Cultura e Artesanato Popular’’ onde os 
artesãos, cordelistas e todas as expressões de 
cultura popular da cidade possam se manifestar e 
comercializar os seus produtos;gastronômico e 
cultural de Mossoró. Apesar do Plano de Governo 
está registrado no cartório eleitoral, vez que se 
trata de pré-requisito para registro de uma 
candidatura, não consta no PPA. 

310.000,00 

17. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CIDADANIA 

Criação dos Clubes da Melhor 
Idade 

É compromisso constante no Plano de Governo do 
Exmo. Sr. Allysson Bezerra, a “Criação dos Clubes 
da Melhor Idade em parceria com os centros 
comunitários para ofertar atividades aos idosos 
como dança de salão, ginástica, hidroginástica, 
jogos de salão, dentre outros”. Contudo, não 
consta no PPA. 

305.220,00 

18. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

CAPITAL DO OESTE – PROGRAMA 
DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, a criação do projeto “CAPITAL 
DO OESTE – Programa de apoio ao Comércio 
Local”. Contudo, o PPA não apresentação 
qualquer indicação nesse sentido. “Gerar um  

80.000,00 



 

ambiente de incentivo às compras regionais em 
Mossoró. Com isso, procuraremos consolidar a 
posição da cidade como centro regional e como 
ponto de distribuição de mercadorias. 

19. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

INCUBADORA DO FUTURO A ação INCUBADORA DO FUTURO consta como 
compromisso do atual Exmo. Sr. Prefeito, 
registrado no cartório eleitoral, no Plano de 
Governo apresentado. De fato, Apoiar, estimular e 
desenvolver projetos de empreendedorismo local 
em qualquer ramo de negócio, inclusive no apoio 
à startups, é de suma importância. 

320.000,00 

20. ESPAÇO DE TURISMO E LAZER DO 
RIO MOSSORÓ 

ESPAÇO DE TURISMO E LAZER 
DO RIO MOSSORÓ 

A criação de um Espaço de turismo e lazer do Rio 
Mossoró é compromisso constante no Plano de 
Governo apresentado em cartório pelo Exmo Sr. 
Prefeito Allyson Bezerra. Contudo, não consta no 
PPA qualquer indicação direta a intenção de que 
esse compromisso será comprido. 

2.400.000,00 

21. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

COMITÊ MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

A criação do Comitê  Municipal de 
Desenvolvimento Econômico é compromisso do 
atual governo, constante no seu Plano de 
Governo, no qual consta o compromisso de 
Criação do Comitê Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, com caráter consultivo, formado a 
partir de representantes da sociedade civil, 
associações de classe e universidades”. razão pela 
qual propomos a implantação dessa ação no PPA, 
vez que a gestão municipal não a incluiu na 
referida pela orçamentária. 

40.000,00 

22. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

COMITÊ MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

A criação do Comitê Municipal de 
Desenvolvimento Econômico é compromisso do 
atual governo, constante no seu Plano de 

40.000,00 



 

Governo, no qual consta o compromisso de 
Criação do Comitê Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, com caráter consultivo, formado a 
partir de representantes da sociedade civil, 
associações de classe e universidades”. razão pela 
qual propomos a implantação dessa ação no PPA. 

23. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, 
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS 

POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA, 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, que Mossoró “se encontra 
atualmente com a sua infraestrutura urbana 
degradada. Mover-se dentro dela não é fácil, não 
existe escoamento das águas, nem saneamento 
básico. É preciso dizer que as cidades não são 
somente meros pontos de proximidade física 
entre as pessoas, um enclave geográfico onde os 
indivíduos trabalham e pernoitam.O PPA não 
contemplou diretamente essa ação, constante no 
compromisso formalizado com os mossoroenses.  

50.000,00 

24. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, 
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS 

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE 
INTEGRADA DE DRENAGEM 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, seu compromisso em “Buscar 
recursos por meio de parcerias com os governos 
federal e estadual para a construção de uma rede 
integrada das águas fluviais da cidade, de forma 
que os graves problemas de alagamento hoje 
existentes sejam mitigados”. Consta no PPA o 
“PROGRAMA DE DESASSOREAMENTO, 
DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DO RIO MOSSORÓ”, 
para o qual foram alocados 8 milhões de reais 
para o período de 4 anos. Contudo, torna-se 
evidente que se trata de uma ação dirigida ao Rio 
Mossoró, não citando toda ampla área urbana da 
cidade de Mossoró, motivo pelo qual estamos 

1.601.500,00 



 

propondo a ação CONSTRUÇÃO DE UMA REDE 
INTEGRADA DE DRENAGEM para atender ampliar 
esse aspecto da infraestrutura local, vez que o PPA 
enviado para a CMM, não contempla de forma 
clara e objetiva esse compromisso assumido e 
constante no Plano de Governo. 

25. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA 

Projeto de apoio e incentivo à 
promoção de artistas, grupos e 
instituições culturais para 
participar de eventos culturais 

Consta no Plano de Governo do então candidato, 
hoje prefeito municipal, a “Criação de um 
programa de apoio e incentivo à promoção de 
artistas, grupos e instituições que irão participar 
de eventos culturais em níveis, estadual, federal e 
internacional com fins de promover um 
intercâmbio cultural que seja cada vez mais 
crescente”. Apesar do Plano de Governo está 
registrado no cartório eleitoral, vez que se trata 
de pré-requisito para registro de uma candidatura, 
não consta no PPA, qualquer ação possa indicar, 
diretamente, a intenção da municipalidade em 
cumprir com esse compromisso nos próximos 4 
anos. 

400.000,00 

26. Fundo Municipal de Saúde (NOVO) Aquisição de aparelho 
de tomografia 

A aquisição de um aparelho de tomografia 
computadoriza pelo Prefeitura Municipal de 
Mossoró é um pleito antigo da comunidade, já 
tendo sido objeto de iniciativas parlamentares em 
legislaturas anteriores, sem o êxito desejado pelos 
autores das iniciativas. Considerando ser 
importante e necessário ampliar a oferta dos 
serviços de imagem viabilizados por um 
tomógrafo, propõe-se a inclusão desta ação no 
PPA. 

2.648.480,00 

27. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 500.000,00 



 

INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, 
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS 

PASSARELAS PARA PEDESTRES Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso em “Realizar de 
estudo para avaliação de viabilidade de 
implantação de passarelas para pedestres em vias 
de grande fluxo de pessoas”. Contudo o PPA 
enviado para a CMM não contempla de forma 
clara e objetiva esse compromisso assumido e 
constante no Plano de Governo. 

28. SECRETARIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 

APLICATIVO MINHA CIDADE Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso em “APLICATIVO 
MINHA CIDADE”, considerando que “Através 
desse aplicativo a população poderá apresentar 
requerimentos de iluminação pública e de serviços 
urbanos”. Contudo o PPA enviado para a CMM 
não contempla de forma clara e objetiva esse 
compromisso assumido e constante no Plano de 
Governo. 

54.204,00 

29. SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA 

IMPLANTAÇÃO DO “IPTU VERDE” Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso com a “IMPLANTAÇÃO 
DO “IPTU VERDE” que “Consiste em conceder 
benefícios tributários que reduzam o IPTU dos 
imóveis que adotem medidas de estímulo à 
proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente, tais como sistemas de captação da água 
da chuva, de reuso de água, de energia solar, 
dentre outros”. Contudo, o PPA enviado para a 
CMM não contempla de forma clara e objetiva 
esse compromisso assumido e constante no Plano 
de Governo. 

24.000,00 



 

30. SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

SISTEMA DE ECONOMETRIA DA 
GESTÃO MUNICIPAL 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso com desenvolvimento 
de “um sistema de econometria da gestão 
municipal em todas as áreas e secretarias, para 
permitir o monitoramento das ações e dos seus 
resultados. O objetivo é apresentar indicadores 
que suportem a tomada de decisão por cada ente 
na estrutura da prefeitura, corrigindo rumos e 
acertando o passo na direção dos objetivos”. 
Contudo, o PPA enviado para a CMM não 
contempla de forma clara e objetiva esse 
compromisso assumido e constante no Plano de 
Governo. 

310.950,00 

31. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL, 
MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO 

BICICLETÁRIO NAS PRAÇAS Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso com a criação de 
“BICICLETÁRIO NAS PRAÇAS”, que consiste na  
“implantação de bicicletários modernos nas 
praças ou em locais de necessidades. Sendo um 
estacionamento para bicicletas, em local visível, 
preferencialmente delimitado, com quantidade de 
vagas suficiente para a demanda”. Contudo, o PPA 
enviado para a CMM não contempla esse 
compromisso assumido e constante no Plano de 
Governo. 

80.809,00 

32. SECRETARIA MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E TURISMO 

IMPLANTAÇÃO DE “ESCRITÓRIO 
DE PROJETOS” 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso com a “IMPLANTAÇÃO 
DE “ESCRITÓRIO DE PROJETOS”, que é “uma 
estrutura organizacional permanente com corpo 

80.809,00 



 

técnico qualificado para monitorar a oferta de 
recursos e programas públicos no âmbito dos 
governos federal e estadual e da iniciativa privada. 
Assim,  haverá um banco de projetos que reunirá 
os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental de interesse do município”. Contudo, o 
PPA enviado para a CMM não contempla de forma 
objetiva esse compromisso assumido e constante 
no Plano de Governo. 

33. SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE 
E LAZER 

Criação do “Circuito Esportivo de 
Mossoró” 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso com a criação do 
“Circuito Esportivo de Mossoró” (CEM), “que 
consistirá no fomento à prática esportiva, em 
parceria com as ligas esportivas atuantes na 
cidade, a ser realizada tanto na zona urbana 
quanto na zona rural. Haverá a prática de diversas 
modalidades esportivas, com premiação aos 
primeiros colocados”. Contudo, o PPA enviado 
para a CMM não contempla esse compromisso 
assumido e constante no Plano de Governo. 

18.239,00 

34. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
E JUVENTUDE 

COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso em “Fomentar os 
eventos esportivos a nível estadual, regional e 
nacional ampliando as oportunidades para os 
desportistas mossoroenses e incentivando o 
turismo esportivo e divulgação da nossa cidade”. 
Contudo, o PPA enviado para a CMM não 
contempla de forma clara e objetiva esse 
compromisso assumido e constante no Plano de 

400.000,00 



 

Governo. 

35. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
E JUVENTUDE 

Inclusão e promoção social 
através do esporte 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso em “Apoiar 
associações, ligas, fundações, ONGs e outros 
organismos, que tenham como objetivo a inclusão 
e promoção social através do esporte, 
promovendo recuperação de espaços públicos, 
parcerias e ofertando o suporte necessário para o 
desenvolvimento do projeto”. Contudo, o PPA 
enviado para a CMM não contempla de forma 
clara e objetiva esse compromisso assumido e 
constante no Plano de Governo. 

369.000,00 

36. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL, 
MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO 

Implantar o Programa Ronda 
Rural 

Consta no Plano de Governo do Exmo. Sr. Prefeito 
Allysson Bezerra, conforme registrado no cartório 
eleitoral, seu compromisso com o “ Programa 
Ronda Rural”, “ utilizando-se a Guarda Civil 
Municipal para atender e fiscalizar os polos 
existentes na zona rural”. Contudo, o PPA enviado 
para a CMM não contempla de forma objetiva 
esse compromisso assumido e constante no Plano 
de Governo. 

58.929,00 

37. Secretaria Municipal de Educação Escola Municipal Sindicalista 
Antônio Inácio – Sitio Barrinha  

A comunidade denominada Sítio Barrinha, uma 
das mais antigas comunidades rurais do município 
de Mossoró/RN, possui duas unidades de 
educação mantidas pela Prefeitura Municipal de 
Mossoró, a Escola Municipal Sindicalista Antônio 
Inácio e a Unidade de Educação Infantil Alvorecer, 
ambas funcionando em instalações inadequadas 
para a oferta de um ensino de qualidade.Torna-se 
imprescindível a construção de uma nova escola, 

2.077.088,00 



 

que possa assegurar a oferta do ensino 
fundamental e da educação infantil em um único 
prédio, o que reduziria sobre maneira o 
investimento com a construção e, com o custeio 
do ensino.  

 


