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OFICIO CC Nº 1" G 0 12019 

Fortaleza, O 3 de outubro de 2019 

Ao Senhor 
ANIZIO MELO 
Presidente do Sindicato APE0C 
Rua Solon Pinheiro, 1306 - Bairro de Fátima 
60.050-040 - Fortaleza / CE 

Senhor Presidente, 

Saudando-o cordialmente, registramos o recebimento do Ofício 219/2019, no qual o Sindicato 
dos Professores e Servidores da Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará -
APE0C apresenta pauta de reivindicações da categoria. 

Reiteramos, aqui, o compromisso do Governo do Ceará com a Educação, área prioritária para 
ampliação das oportunidades sociais e desenvolvimento do Estado e de sua população. Prova 
disso é que temos investido cada vez mais nos nossos alunos, professores e diretores, 
melhorando a qualidade do ensino e também as condições do aprendizado, com investimentos 
na qualificação profissional e aprimorando a infraestrutura, reformando e construindo novas 
escolas. 

O Governo do Estado realiza a permanente e contínua valorização do magistério do Ceará. 
Melhorias remuneratórias foram implementadas com a publicação do decreto de ampliação da 
carga horária de trabalho dos professores e o Projeto de Lei Complementar que reestrutura o 
sistema remuneratório dos profissionais de nível superior, melhorando os vencimentos da 
categoria. Entendemos que o estímulo aos docentes reflete no aprimoramento do ensino público 
estadual, não obstante as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país. 

No avanço da Educação do Governo do Estado do Ceará, as Escolas em Tempo Integral 
também merecem destaque. Hoje, uma em cada três escolas funciona em tempo integral, e a 
intenção é expandir ainda mais as matrículas nessa modalidade. E com o MAIS PAIC -
Programa Aprendizagem na Idade Certa, ampliamos o trabalho de cooperação já existente com 
os 184 municípios cearenses, que além da Educação Infantil e do 1° ao 5° ano, passou a 
atender também do 6° ao 9° ano nas escolas públicas cearenses. 
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Essas e outras ações trouxeram, como resultado, um grande avanço na nossa Educação, que 
evoluiu de modo notável nos últimos anos, consolidando-se como a melhor educação pública do 
Brasil, com 99,5% das nossas instituições atingindo as metas preconizadas pelo Ministério da 
Educação. 

Isso posto, pode-se constatar que foram muitas as conquistas na área da Educação, sempre 
apoiadas no diálogo e na cooperação com os servidores. Assim, para que possamos avançar 
ainda mais na pauta da valorização da Educação e da carreira dos professores no Estado do 
Ceará, sugerimos a realização de reunião com os representantes da APEOC nesta segunda
feira, 7 de outubro, às 8h00, no Palácio da Abolição (Rua Silva Paulet, 400). 

Externando votos de cooperação, subscrevo-me atenciosamente. 

Jos · Élcio Batista 
SE RETÁRIO DE ES ADO CHEFE DA CASA CIVIL 
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