
 

 

OFÍCIO 2018 

Fortaleza, 28 de setembro de 2018. 

 
Ilmo. Sr. 
Candidato ao Governo do Estado do Ceará 
 

Assunto: “Plataforma dos Educadores do Ceará” (referendada em 36 Plenárias 
Regionais) 

 
 

Caro candidato, 
 
O Sindicato APEOC, instituição com mais de meio século de lutas e 

conquistas em prol da Educação do Ceará, e após a realização de 36 Plenárias em todo 
o Estado, vem à presença de V.Sa. entregar-lhe, para apreciação e definição de 
compromisso, a “Plataforma dos Educadores do Ceará 2018/2019”. 

 
Esta “Plataforma” é um documento “vivo” das demandas de nossos 

educadores, tendo sido referendada em 36 Plenárias que nosso Sindicato realizou nos 
meses de agosto e setembro de 2018 com a participação efetiva de milhares de 
educadores de todo o estado do Ceará. 

  
É documento, portanto, que se reveste de grande importância para um 

futuro governante, pois revela o que, de fato, nossos educadores esperam/desejam de 
uma política – que os valorize – nos anos vindouros.  

 
Acreditando no compromisso de V.Sa. com a Educação do Estado do 

Ceará, e da importância do documento que ora lhe repassamos, subscrevemo-nos mui. 
 

Atenciosamente, 

Reginaldo Pinheiro 
Presidente do Sindicato APEOC 

  

 

“Plataforma dos Educadores do Ceará” 



 

 

Documento referendado na participação efetiva de milhares de educadores do Ceará 
em 36 Plenárias Regionais realizadas pelo Sindicato APEOC entre os meses de agosto e 

setembro de 2018 e que cobriram todo o território cearense 
 

 
 

- PAUTA ESTADUAL – 
 

Como Pauta Estadual, propomos que o Governo Estadual se engaje através da 
articulação entre secretarias de governo e de suas bancadas na Assembleia 

Legislativa, na luta por: 
 

 
 Precatórios do FUNDEF:  

Aplicação dos Precatórios do FUNDEF na Educação, conforme conquista 
do Sindicato APEOC no Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

 Destinação dos Precatórios do FUNDEF: 
Efetivação da tese do Sindicato APEOC, que destina 60% dos Precatórios 
do FUNDEF para os profissionais do Magistério, e 40% para investimentos 
nas instituições escolares e com funcionários. 

 

 Melhorias na Carreira Docente: 
1) Manter a atual estrutura de Carreira; 
2) Realizar o pagamento das Promoções sem Titulação anualmente; e 
3) Possibilitar o ingresso na carreira docente no nível correspondente à 

titulação. 
 

 Fim do teto e correção de valor do Auxílio-alimentação: 
Fim do teto do Auxílio-alimentação para os profissionais da Educação e 
correção do valor passando para no mínimo R$ 20,00 (vinte reais) por dia 
de trabalho. 

 

 Funcionários: 
1) Revisão da tabela vencimental dos Funcionários da Educação 

objetivando ganho remuneratório; 
2) Criação da Carreira dos Funcionários da Educação; e 
3) Realização de Concurso para 3.000 vagas. 



 

 

 

 Professores técnicos: 
Valorização e organização dos professores técnicos das Escolas 
Profissionais do Ceará. 

 CEJA 
Continuidade do diálogo para a valorização e fortalecimento dos Centros 

de Educação de Jovens e Adultos. 

 Deslocamento e Gratificações: 
1) Criação do Auxílio-deslocamento para os docentes; 
2) Criação da Gratificação de Exclusiva Docência em sala de aula; e  
3) Criação da gratificação de dedicação exclusiva à Rede Estadual. 
 

 Férias: 
Pagamento do adicional de Férias sobre os 45 dias de férias. 
 

 Planejamento: 
Parte do planejamento a ser realizado em local de livre escolha. 
 

 Ampliação/Diminuição de Carga-Horária: 
1) Compromisso de aprovação, em caráter de urgência, e de sanção, da 

lei que trata da Ampliação Definitiva de Carga-horária para 
professores que ingressaram antes de 31/12/2003; e  

2) Desistência parcial de carga-horária, quando solicitado pelo professor. 
 

 Aposentadoria:  
Celeridade na regularização da aposentadoria dos professores detentores 
da gratificação extraclasse. 
 

•  Publicação de Estabilidade, Afastamento e Promoções: 
Celeridade na regularização dos Atos relativos à vida funcional dos 
profissionais da Educação, especialmente os relacionados à Estabilidade, 
Afastamentos para estudo, e Promoções. 
 

 Meia Cultural: 



 

 

Compromisso de aprovação da Lei da Meia Cultural em todo o território 
cearense para os profissionais da Educação. 
 

 Royalties do Petróleo do Ceará: 
Royalties do Petróleo do Ceará para a valorização dos profissionais da 
Educação garantindo, em lei estadual, que os recursos dos royalties do 
petróleo destinados à Educação sejam exclusivamente para a valorização 
dos profissionais da Educação, priorizando aposentados e profissionais 
da Educação não docentes. 
 

 Destinação do FUNDEB Estadual: 
Destinação de 100% do FUNDEB Estadual para a remuneração dos 
profissionais da Educação. 
 

 Estágio probatório: 
Dispensar de novo estágio probatório o professor que já adquiriu 
estabilidade em outro cargo do Magistério. 
 

 Cursos de Mestrado: 
Ampliação de vagas em cursos de Mestrado exclusivamente para os 
profissionais da Educação estadual cearense. 
 

 Estrutura Escolas 
Melhores condições de trabalho e ensino. Melhor estrutura, segurança, 
internet e verbas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

- PAUTA NACIONAL - 
 



 

 

Como Pauta Nacional, propomos que o Governo Estadual se engaje, articulando 
governadores e suas bancadas federais, na luta por: 

 

 Novo FUNDEB: 
     Permanente e com complementação da União em 30%. 

 

 Royalties do Petróleo da União (Lei no. 12.858/2013):  
Regulamentar a destinação dos recursos dos Royalties do Petróleo e Gás 
da União para a valorização dos profissionais da Educação. 
 

 Fundo Nacional de Equalização para a Qualidade da Educação: 
Contribuir, e apoiar, no âmbito do Pacto Federativo Nacional, a 
construção de um Fundo de Financiamento com foco na elevação dos 
padrões de qualidade da Educação. 
 

 Luta contra reformas: 
Fortalecer a luta contra as reformas malditas do desgoverno Temer. 
 
 
 
 
 

Sindicato APEOC: 
Há mais de 50 anos na luta por melhorias na Educação do Ceará 

 
 

 


