OFÍCIO APEOC Nº 43/2020

Fortaleza, domingo, 3 de maio de 2020.

URGENTE!!!!!
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CAMILO SANTANA
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Aos cuidados do Secretário-Chefe da Casa Civil, Sr. Elcio Batista.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR,

SINDICATO

DOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

LOTADOS

NAS

SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ – SINDICATO
APEOC, entidade representativa da classe profissional dos servidores lotados na

Secretaria da Educação do Estado do Ceará, VEM, na pessoa de seu presidente, Professor
Anízio Santos de Melo que ao final assina, por meio do presente OFÍCIO, requerer, com
a urgência que a situação requer, a convocação de uma reunião da mesa de negociação
entre o Governo Estadual e a categoria dos profissionais da educação representados
pelo Sindicato APEOC no sentido de agilizar a conclusão da negociação referente à
Campanha Salarial dos profissionais da educação de 2020 e o respectivo envio à
Assembleia Legislativa dos projetos de lei decorrente do acordo firmado.
No atual contexto de vinculação por parte da mídia de planos
econômicos mirabolantes que podem impor a Estados e Municípios proibições
referentes a implantação de reajustes e recomposições salarias, ainda que justas, devidas
e previamente negociadas.
No caso dos profissionais da educação, a categoria tem um acordo
firmado com o Governo do Estado do Ceará decorrente de proposta apresentada e
aprovada pela mesa permanente de negociação quando ficou assumido o compromisso
com dezenas de milhares de educadores cearenses.
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Assim, diante do novo contexto, requer o Sindicato APEOC a
designação de data, a mais urgente possível, para reunião da referida mesa de
negociação com o intuito de ser enviado o respectivo projeto de lei à Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará.
Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos
de estima e consideração.
Fortaleza/CE, domingo, 3 de maio de 2020.

ANIZIO SANTOS DE MELO
Presidente do Sindicato APEOC
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