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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 021-) tzozz

Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadania

Pau-ferrense ao Sr. Frencisco Vieira Sales Júnior e

Íixa outras providências.

A Presidenta da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do

Norte, faz saber que o Plenário aprovou e Ela promulga o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1e - Ficâ concedido o Título de "Cidadão Pauferrense" ao Sr. Francisco

vieira Sales Júnior, Mestre em Sistemas Agroindustriais. Técnico em Agropecuária, no

lnstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte /ltRN - Compus

Pau dos Ferros, RN.

Art. 2e - A outorga do Título de Cidadania será conferida ao homenageado

em Sessão Solene, cuja data será, previamente, agendada pela Câmara Municipal.

Art. 3e - As despesas correntes com a Diplomação correrão por conta de

verbas orçamentárias do corrente exercício.

Art.4e - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

sala das sessões da câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 16 de Novembro de 2022-

Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira
Vereadora - PT
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Senhora Presidenta;
Sen hores Vereadores e Vereadoras

O projeto ora apresentado visa ao reconhecimento do respeitável e

comprometido trabalho prestado pelo lnstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Rio Grande do Norte /IFRN - Compus Pau dos Ferros, RN que, apesar do pouco tempo de

existência, já representa um diferencial, vez que vem mudando vidas de muitos e muitas

jovens e adultos de nossa cidade, da região e de muitos municípios e estados circunvizinhos,

através da educação.

É bastante perceptível o foco das lutas institucionais por um desenvolvimento

territorial como estratégia para viabilizar a ascensão dos grupos historicamente excluídos,

numa visão integradora do espaço, da sociedade, mercados e políticas públicas, tendo ainda

no respeito à justiça social, no sentimento de pertencimento cultural e na inclusão social,

metas fundamentais a serem atingidas, garantindo, assim, o encaminhamento das estratégias

de Política do Desenvolvimento Territorial para Pau dos Ferros e o Alto Oeste Potiguar.

Nessa tecitura, o servidor público Francisco Veira Sales Júnior, popularmente

conhecido como Júnior Sales, no exercício do Cargo de Técnico em Agropecuária, tem

JUSTIFICATIVA
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ocupado funções estratégicas no contexto da IFRN de nossa cidade, como Coordenador de

Extensão e Estágios, dentre outras.

Júnior Sales tem assumido um perfil que se destaca pela qualidade e foco

humanizador, na sua atuação profissional e convívio na cidade e na região. Ele tem dado

demonstrações de aproximação entre o que proclama e o que pratica, de tal maneira que, de

forma firme e serena, tem conquistado, como consequência deste trabalho, o

reconhecimento da comunidade externa, de sua imensa capacidade de fortalecer a

participação ãtiva do compus na sociedade.

Trago uma síntese acerca do percurso trilhado pelo homenageado: Francisco

Vieira Sales Júnior:

O servidor público, Francisco Veira Sales Júnior, popularmente conhecido como Júnior Sales,

filho do agricultor Francisco Vieira Filho lin memoriom) e da costureira Maria de Lourdes Sales,

nasceu em Caraúbas-RN, no dia O8/O7/7985. Sendo o último dos 18 filhos do casal. Estudou

as series iniciais, ensino fundamental e médio em Caraúbas, e em 2002, aos 16 anos saiu de

casa para estudar o curso técnico em agropecuária, no Campus lV da UEPB em Catolé do

Rocha-PB. Ao concluir o curso técnico em agropecuária em 2005, ingressou no curso superior

em Ciências Agrárias, também na UEPB. No entanto, naguela época com falta de políticas

sociais de assistência estudantil e as dificuldades financeiras, teve que deixar o sonho de

cursar o ensino superior, um pouco de lado.

No mesmo ano prestou concurso público para a EMATER-RN, onde foi aprovado em 4e lugar

e ingressou na instituição de imediato. Foram 09 (nove) anos dedicados à instituição,
prestando serviços de assistência técnica e extensão rural, com diversos serviços ofertados

aos agricultores e agricultoras familiares como extensionista rural, através do PRONAF e como

assessor do regional do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA e do Programa Nacional

de Alimentaçáo Escolar - PNA. Trabalhou em diversos municÍpios do RN, Pau dos Ferros foi

último deles, onde, em 2009, fixou residência no bairro Chico Cajá e permanece até ho.iê.

Durante o tempo que esteve servindo através da EMATER-RN, dedicou-se também a se

qualificar. Conseguiu regressar ao ensino superior, desta vez na UERN, CoÍnpus Pau dos Ferros,

no curso de Bacharelado em Administração. Em 2013, após concluir a graduação, foi aprovado

para curso loto sensu em gestão pública, pelo IFRN, e no mesmo ano para o mestrado em

sistemas agroindustriais, pela UFCG - Campus Pombal. Conseguiu conciliar os estudos e

concluir com êxito as duas pós-graduações em 2015. No mesmo ano, prestou concurso público

e foi nomeado para o cargo de técnico em agropecuária, no IFRN - Compus Pau dos Ferros,

onde ocupou a função de Coordenador de Extensão e Estágios de 2016 a 2021. Deu

prosseguimento aos estudos e em 2022 concluiu o Curso superior em agronegócios, pela
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UNICESUMAR. Permanece em Pau dos Ferros, no IFRN, lutando por dias melhores,

acreditando na educação como instrumento de transformação de vidas.

Diante do exposto e, em face do mérito ao homenageado, que tanto jus faz à

distinção que lhe pretendemos outorgar, contamos com a aprovação dos nobres pares.

JoseÍa Ald ta de Oliveira
Vereadora - PT
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