ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
Palácio Padre Miguelinho
DESPACHO

REQUERIMENTO Nº 1646 / 2018

EMENTA: Convocação da Secretária
Municipal
de
Administração
para
comparecimento à reunião ordinária da
Comissão de Educação, nos termos do art.
60, inciso III, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Natal.
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Natal/RN _____/________/_________
___________________________________
_____
PRESIDENTE

A Comissão de Educação, com fulcro no art. 60, inciso III, do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, vem, respeitosamente, convocar a Secretária Municipal de
Administração, Adamires França, para comparecer à reunião ordinária que ocorrerá no
dia 11 de junho do corrente ano, às 14h, na Câmara Municipal. A reunião tem o objetivo
de prestar esclarecimentos acerca dos Planos de Carreira do Magistério Público Municipal
- Leis Municipais nº 058/2004 e nº 114/2010.
JUSTIFICATIVA
Uma Comissão foi formada, no ano de 2013, com o objetivo de desenvolver uma
minuta de projeto de lei que unificasse a carreira do magistério no âmbito do município do
Natal. O Poder Legislativo não fez parte dessa Comissão. No esforço de acompanhar e
agilizar o processo, esta Comissão de Educação solicitou várias vezes, via ofício,
informações à SME, à Procuradoria Municipal e ao Gabinete Civil, e ao mesmo tempo
realizou Audiências Públicas sobre o tema, com a presença do SINTE e de diversas
Secretarias, principalmente a de Educação.
Em audiência pública realizada no dia 11 de outubro de 2017, a titular da SME
prometeu que o Projeto de Lei que trata da Carreira do Magistério Municipal seria enviado
no início de 2018 à esta Casa Legislativa, o que não aconteceu.
Sendo assim, requeremos a Convocação da titular da Administração para dar
esclarecimentos sobre o referido tema.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 24 de maio de 2018.
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