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OFÍCIO APEOC Nº 250/2020                           Fortaleza/CE , em 6 de julho de 2020. 

 

 

 

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA ELIANA ESTRELA, 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ  

 

 

 

 

O 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 

em exercício, Professor Reginaldo Pinheiro que ao final assina, por meio do presente 

OFÍCIO, expor e requerer o seguinte. 

 A situação dos profissionais do profissionais da educação quanto ao 

cumprimento do acordo firmado na Campanha Salarial de 2020 bem como a proposta de 

retorno às atividades presenciais reclama a realização de uma reunião da mesa de 

negociação entre o Sindicato APEOC e a Secretaria da Educação do Ceará. 

Na última reunião deliberou-se pelo aguardo do transcurso do prazo de 

30 (trinta) dias para nova reunião, prazo no qual já se poderia ter uma resposta acerca da 

análise por parte do Congresso Nacional acerca do Veto presidencial ao Projeto de Lei 

Complementar que culminou com a edição da Lei Complementar n. 173/2020, o que até 

o presente momento não ocorreu e nem há qualquer previsão. 

Porém, já chega à segunda metade do ano e o acordo firmado no início 

deste ainda não está sendo implantado, de modo que as partes, em mesa de negociação, 

precisam entrar em acordo para o cumprimento da avença independentemente do 
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resultado da deliberação do veto. Os profissionais da educação não podem mais ficar 

prejudicados. 

Desta feita, o Sindicato APEOC solicita a imediata designação de data 

para reunião da Mesa de Negociação para deliberar sobre o cumprimento do acordo 

firmado na Campanha Salarial de 2020 da Educação do Ceará. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos 

de estima e consideração. 

 
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA PINHEIRO 

Presidente  em Exercício do Sindicato APEOC 


