
 

 

CARTA AO GOVERNADOR CAMILO SANTANA  

 

É HORA DE ZERAR NOSSAS PENDÊNCIAS 2019!  

Excelentíssimo governador do Estado do Ceará Camilo Santana, temos a clara visão 

dos avanços conquistados na educação cearense. Os números positivos são fruto do 

investimento em melhorias estruturais, na proposta pedagógica/administrativa e 

também da participação ativa dos profissionais da educação. 

 

Nos últimos 10 anos nossa entidade tem chamado atenção para a necessidade 

imperiosa de garantirmos na Constituição Brasileira uma efetiva, robusta e 

permanente fonte de financiamento da educação para servir de âncora na construção 

de uma escola pública de qualidade social, com valorização de quem dela precisa, 

estuda e trabalha. 

 

No Ceará, com nossa luta responsável, ativa e propositiva, conquistamos em seu 

governo, dentro de um processo de mobilização e negociação, a melhor estrutura de 

Carreira do Brasil, tendo como fonte o FUNDEB, com a vinculação obrigatória mínima 

de 80% para valorização dos professores. 

 

Na Campanha Salarial 2019, mais uma vez na mesa de negociação, obtivemos o 

respeito à Lei do Piso e ao Plano de Carreira do Magistério Cearense. Foi aplicado o 

reajuste para todos os professores (ativos, temporários, aposentados e pensionistas) 

de 4,17%, retroativo a janeiro e implantado na folha de agosto. 

 

Outro ponto negociado na Campanha Salarial de 2019 foi Concurso Público, o primeiro 

de professores na sua gestão, com certame já realizado, que serviu de incentivo a 

milhares de professores de todo o Brasil, tentando entrar no serviço público cearense 

pela porta da frente. 

 

Governador Camilo Santana, estamos objetivamente agora cobrando ZERAR AS 

PENDÊNCIAS do governo com a nossa categoria, nos seguintes pontos:  

 

1- Pagamento da diferença do reajuste dos aposentados;  

2- Homologação e convocação dos professores aprovados no Concurso; e  

3- Pagamento da diferença das Promoções sem Titulação. 

 



 

 

Justificamos nossa urgente demanda, primeiramente para encerrar as pendências da 

Campanha Salarial 2019, com a apresentação de um calendário por parte do governo 

com as datas para o desembolso e convocação, pois estamos em processo de 

realização de assembleia que iniciará a Campanha Salarial 2020, percorrendo todo o 

estado. 

 

Por outro lado, ficamos indignados com a articulação, negociação e encaminhamento 

dado aos recursos referentes a cessão onerosa do petróleo e gás (excedente), 

popularmente chamado de MEGA LEILÃO DO PRÉ-SAL. Temos uma luta histórica para 

regulamentar os recursos do pré-sal para a Educação e a Saúde. Na educação, 

objetivamos levar o recurso da exploração do pré-sal para o atual e o Novo FUNDEB. 

 

Houve uma forma mediada de vinculação dos recursos do MEGA LEILÃO DO PRÉ-SAL, 

através do relatório do senador Cid Gomes, que garantiria a transferência para estados 

e municípios com base no FPE e FPM, gerando assim mais recursos e também 

percentuais para a Educação, na base de 25%. 

 

Infelizmente, as bancadas parlamentares, governo e lobbys de outras regiões barraram 

a aprovação da PEC do Senado, prejudicando as regiões Norte e Nordeste. 

 

O Congresso Nacional acabou aprovando um grande acordão, dividindo os recursos 

para Petrobrás, União, Estados e Municípios sem nenhuma vinculação obrigatória para 

a Educação. 

 

Diante do exposto, ressaltando ainda o fracasso do mega leilão por inúmeras razões, 

entre elas o interesse das grandes petrolíferas em mudar o regime de exploração do 

petróleo no Brasil e a própria instabilidade e desgovernança da equipe do presidente 

Bolsonaro, os valores ficaram bem abaixo do previsto. 

 

No caso do Ceará, o governo estadual receberá cerca de 235 milhões de reais, e se 

esse recurso tivesse sido vinculado, como previa a PEC do Senado via FPE e FPM, os 

valores seriam maiores. Mesmo sendo 235 milhões, 25% poderiam ser destinados à 

Educação, ou seja, cerca de 58 milhões de reais, e os valores do retroativo do reajuste 

dos aposentados é 22 milhões de reais, já o retroativo das promoções é 31 milhões.  

 

Governador Camilo Santana, diante de vários anúncios do governo convocando 

aprovados em outros concursos ou anunciando novos concursos para a área da 

segurança, cobramos o anúncio da convocação dos aprovados para o Magistério, pois 

a protelação inquieta e desestabiliza quem, com muito sacrifício, está à espera dessa 

convocação. 



 

 

 

Governador, estamos esperando ainda em 2019 um calendário de efetivação das 

pendências:  

- Pagamento do retroativo dos aposentados;  

- Convocação dos concursados; e  

- Pagamento do retroativo das promoções. 

 

Acreditamos e esperamos resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIZIO SANTOS DE MELO 

 

Presidente do Sindicato APEOC 


