Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal do Natal - Palácio Padre Miguelino
GABINETE DA VEREADORA PROF. ELEIKA BEZERRA

INDICAÇÃO Nº 03 /2020
Indica ao Exmo. Senhor Prefeito de Natal, através da
Secretaria Municipal de Educação (SME), que seja dado
a próxima escola municipal a ser construída ou
inaugurada o nome do Dr. MAX CUNHA DE AZEVEDO,
como forma de homenagear este baluarte da Educação
em Natal.

A Vereadora Prof. Eleika Bezerra, usando das atribuições contidas no
Art. 131, XI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de
Natal, INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito de Natal através da Secretaria
Municipal de Educação (SME), que seja dado a próxima escola municipal a ser
construída ou inaugurada o nome do DR. MAX CUNHA DE AZEVEDO, como
forma de homenagear este baluarte da Educação em Natal.

Natal, 03 de Junho de 2020.

Vereadora Prof. Eleika Bezerra
PSL

APROVADA EM 18.06.2020

JUSTIFICATIVA
Dr. Max Cunha de Azevedo nasceu em Jardim do Seridó/RN em 27 de
setembro de 1921,cirurgião-dentista e educador era casado com Josefina e pai de dois
filhos, Robinson e Silvana, dono de uma marca característica impar: uma alegria de
viver contagiante.
Começou seus estudos no Grupo Escolar Antônio Azevedo, na sua cidade de
origem e concluiu no Colégio Estadual do Atheneu Norte-Rio-Grandense, em Natal.
Formou-se em Odontologia no ano de 1944, na cidade do Recife/PE. Em 1948 prestou
concurso público para cargo de Inspetor de Ensino Do Ministério da Educação. Foi
professor da disciplina de Legislação e Administração Escolar, da Faculdade de
Educação de Natal, que se integrou a UFRN.
Tornou-se conhecido pelo seu trabalho na condição de Inspetor Seccional do
MEC tendo participado da execução de um dos mais importantes programas
educacionais do Brasil, que oferecia cursos de treinamento para professores não
habilitados em nível superior específico. Estes cursos eram ministrados por docentes
selecionados dentre os melhores do país, em tempo integral, durante o recesso
escolar, abrangendo os conteúdos específicos das mais variadas áreas do
conhecimento. Motivo pelo qual muitas pessoas se tornaram admiradoras do Dr. Max.
Dividiu-se entre a Odontologia e a Educação, foi diretor por nove anos da
Clínica Odontológica do Hospital Miguel Couto, hoje Hospital Onofre Lopes, da UFRN.
Foi membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia, docente no
Departamento de Educação da UFRN. Por 12 anos integrou o Conselho Estadual de
Educação. Exerceu o cargo de Diretor da Faculdade de Educação. Recebeu o título de
Professor Emérito da UFRN em 1988. Participou por 15 anos do Conselho Diretor da
Liga de Ensino do RN.
Foi um homem feliz e realizado, possuía habilidades com a escrita, o que lhe
permitiu ser autor de alguns livros de excelente conteúdo.
Desta forma, nada mais justo e merecido do que homenagear um homem que
teve toda sua vida voltada para Educação nominando com seu nome a próxima Escola
Municipal a ser inaugurada ou construída em nossa cidade Natal.
Natal, 03 de Junho de 2020.
Vereadora Prof. Eleika Bezerra
PSL

