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A nossa principal arma é a Constituição, na qual
gravamos, por meio da emenda 114, a Subvincu½Ë ËÞ ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬Þ Ë Ã¤¬ÞæÚ¬Ëɋ Contra
tudo e contra todos, viramos o jogo derrubando o
calotão do Bolsonaro, os calotes dos governadores e os calotinhos dos prefeitos de todas as cores
e sabores. Evitamos o desvio, os calotes e ¬Ã×¬ÃËÞ  Þõ¬Äê½Ë  Ã¬Þ  Ǽǻǻ ¬½©ÕÞ
×ÚÞÚ¤¬ÕÞDËÚæËDËÚÞæɋ
EMENDA 114 VIDE QR CODE
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Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios
receberem a título de pagamentos da União por força
de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser
aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental público e na valorização de seu magistério,
conforme destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput
deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento)
deverão ser repassados aos profissionais do magistério,
inclusive aposentados e pensionistas, na forma de
abono, vedada a incorporação na remuneração, na
aposentadoria ou na pensão.

Dos recursos dos Precatórios do FUNDEF, ÙêÚÃËÞ ȁǻʥ ËÃË ¬ÄÄ¬āË ËÞ ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬Þ
Ë Ã¤¬ÞæÚ¬Ë  ǿǻʥ ×Ú ¬ÄõÞæ¬ÃÄæËÞ Ä
êËɆ incluindo a valorização. Nesse sentido, precisamos saber que essa saga requer a
participação direta e consciente da categoria. É
necessário unir ainda mais todos os estados do
Norte e do Nordeste para õ¬æÚ ËÞ æÙêÞ ÄË
]c%ɆcgËÞ¤ËõÚÄËÞæËÞÞÃæ¬āÞɋ
V%Ȁǽȃɡ]c%ɢɯKY Jcgɯ.JɑCɯV%&JrYDJJV.g0VIDE QR CODE

DËÚɆÞÚËÚǽɆȀ¬½©ÕÞÙêɆ×ËÚÄËÞÞ½êæɆ©¤ÚË£ËÚÃ×Ú½Ʌ
ǿǻʥÃǽǻǽǽɆǾǻʥÃǽǻǽǾǾǻʥÃǽǻǽǿɋ Ainda estamos na luta por mais 1 bilhão que
está em disputa com a União. A nossa resistência na Assembleia Legislativa contra o PL
001/2022, proposto pela PGE e encaminhado pelo governo estadual, foi fundamental, pois
¬Ã×¬ÃËÞõËæË½ÚÙê¬õËÙê½¬ÚÄË¤ËõÚÄËÄÞÄÃ¬Ä©õɋ

JL

Com muita articulação e pressão, conseguimos solicitação de vistas do Dep. Audic Mota, garantindo o tempo
necessário para propor e negociar emenda apresenta×½ÄË¤ËõÚÄËɆÃÙêĈËê×ÚÞÚõ
êæ¬½¬āËËÞVÚæÌÚ¬ËÞË%gD%.ʁJÃÄ¬Ënado PL não resolve nada, pois é confuso, extemporâneo e ameaça a categoria.

§ 4° O disposto neste artigo somente não se
aplicará caso existente decisão judicial ou adminis
trativa, proferida por órgão de controle externo,
vedando, restringindo ou dispondo de forma
diferente sobre distribuição prevista no § 1°.

J ×Ú¤Ú£Ë ǿ  Ë ½¬¬ ×Ú ×ËÞÞ¬¬½¬æÚ Ë
Þõ¬ËĈÄ½¬Ɇuma agressão à Constituição e um rebaixamento do Poder Legislativo a órgãos de controle. Os mesmos ÌÚ¤ËÞ
 ËÄæÚË½ Ùê £©ÚÃ ËÞ Ë½©ËÞ Ã
ǽǻǼȀɑǽǻǼȁ ×Ú £ÚÚ Ùê Þæõ ÞÄË
£¬æ ËÃ ËÞ VÚæÌÚ¬ËÞ Ë %gD%Ɇ por
prefeitos que utilizavam os recursos para
tudo, menos para a educação.
DJc0.VJ VIDE QR CODE

Foi a ação jurídica e política do Sindicato APEOC que denunciou a festa clandestina com
recursos dos Precatórios e conseguiu bloqueios, decisões e acordos na justiça que ¤ÚÄæ¬ÚÃÃ¬õÚÞËÞÃêÄ¬®×¬ËÞõ¬Äê½ËǼǻǻʥ×ÚêËÞêõ¬Äê½Ë
ȁǻʥËÃ¤¬ÞæÚ¬ËɋËÃ¬ÞÞËɆõ¬æÃËÞËÞõ¬Ë·¤ÚÄæ¬ÃËÞÙêÞǼ¬½©Ë×Ú
êËɆÞÄËǿǻʥəǿǻǻÃ¬½©ÕÞɚ×ÚÃÄêæÄËȁǻʥəȁǻǻÃ¬½©ÕÞɚ×ÚËÞ
×ÚË£ÞÞËÚÞɋcËËÞ ËÞ ÃêÄ¬®×¬ËÞ ×¤ÚÃ õ¬Ë  Ë VJ ɑËê Þ¤ê¬ÚÃ 
æÞVJɋ
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Lista de municípios
que receberam o pagamento dos Precatórios a
partir da ação política e
jurídica da APEOC

2,5
BILHÕES

R$

EDUCAÇÃO
Acopiara
Apuiarés
Araripe
Aratuba
Barbalha
Brejo Santo
Baixio
Canindé
Piquet
Carneiro

1,6
BILHÕES

R$

MAGISTÉRIO

Caucaia
Catarina
Forquilha
Horizonte
Itaitinga
Icapuí
Itaiçaba
Itatira
Juazeiro do
Norte

Jucás
Paramoti
Paracuru
Pereiro
Santana do
Cariri
Umirim
Uruoca
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ËĈÄ½ǽǻǽǼɆË¤ËõÚÄËË½ÞËÄÚËɆËÃ×Ë¬Ë¤ËõÚÄËÞæËÞÞËÚÞÞËÚÞɆ
quis dar um CALOTÃO na educação e, novamente, o Sindicato APEOC e a Frente Norte e
Nordeste viraram o jogo. æêÄË·êÚ¬¬ÃÄæÄË]c%×Ë½¬æ¬ÃÄæÄËËÄ¤ÚÞÞËɆ
ËÄÞ¤ê¬ÃËÞCgYJD]c.cg. JɆ¤ÚõÄËÄ½]gr.Dg= Jɋ

Antes da nossa vitória no Congresso
Nacional, com a subvinculação na
Constituição, entramos com ação civil
pública contra o estado e ¤ÚÄæ¬ÃËÞ
êÃ ËÚË ·ê¬¬½Ɇ ÞÞ¬ÄË ÞË
×ÚÞÞË  V& ×Ú ËÄ¬¬ËÄÚ Ë
×¤ÃÄæËËcgɆÙê£Ë¬©ËÃË½Ë¤ËɆ ¬Ä¬ÄË  ¤ÚÄæ¬  ȁǻʥ
ËÞ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬ÞËÃ¤¬ÞæÚ¬Ëɋ
DJc0.VJ VIDE QR CODE

O PL enviado pelo do governo do Estado sem
discussão e com a estúpida submissão do
pagamento ao TCU foi uma atitude totalmente
contraditória, infelizmente apoiada pela sua
base na Assembleia Legislativa. Apresentamos emenda trazendo o óbvio: JV&CDcJJ]VYcKY.J]J%gD%ÞÌ×Ë
ÞæÚÞêÃæ¬ËËËÃÄËËÄÞæ¬æê¬ËËËÚË©ËÃË½Ë¤ËÄ·êÞæ¬ɋ

Art. 1º - O §4º do art. 1° do Projeto de Lei
01/2022, oriundo da Mensagem nº 8.843, passa a
ter a seguinte redação:
§ 4º A distribuição prevista no § 1° visa cumprir
as disposições da Emenda Constitucional nº
114/2021, publicada em 17 de dezembro de
2021, no Diário Oficial da União, especialmente
quanto ao repassados aos profissionais do
magistério, inclusive aposentados e pensionistas,
na forma de abono, vedada a incorporação na
remuneração, na aposentadoria ou na pensão.

JV=×ËÚ¬ÞÚêÃÚ£ËÚËËÄÞæ¬æê¬ËêÃ½¤¬æ¬ÃËËËÚË·ê¬¬½Ɇ nunca
êÃ¬ÄÞæÚêÃÄæË×Ú¬Ĉê½æÚËêæÃÞÃË¬Ä¬¬ÚË¬Ú¬æËËÄÙê¬ÞæËÚËÄÙê¬ÞæËɋ
.Ä£½¬āÃÄæɆÞ×Ú½ÃÄæÚË¤ËõÚÄËɆʁ¬£ÚÄæËêæÚÞõāÞɆÄËêËêõ¬ËÞËÞ
professores e apenas permitiu a aprovação de uma emenda paliativa, não resolutiva, que
×ÚÞÚõËÞÚêÚÞËÞæËĈÄ½ÞÞ¤êÚÚɋÚ½¬ÙêËV=£ËÚÃÙê£Ë¬×ÚËõË¬Ã×Ë×¤ÃÄæËËÞ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬ÞËÃ¤¬ÞæÚ¬Ëɋ
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Cabe ressaltar que foi completamente desnecessária a pressa para aprovar e sancionar tudo
no mesmo dia, posto que os recursos (objeto da lei) não entraram no estado e se entrassem
não poderiam ser entregues aos professores, exatamente pela ×ËÞ¬ËËÄæÚÚ¬ËcgɆ
ÙêæÃËÞÞ¤ê¬ÄæÞÚ¤êÃÄæËÞɅ
VÚË£ÞÞËÚÄË×ËÄÚ¬ÙêÚÞÃ·êÞæ¬Ĉæ¬õɌ
YêÚÞËÄËË½ÞËË×ÚË£ÞÞËÚÄË¤ÚÙê½¬ÄêËɌ

=êæÃËÞ×ËÚÄÌÞ×ËÚæËËÞËÞ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬ÞËÃ¤¬ÞæÚ¬ËÞÚ¤¬ÕÞDËÚæDËÚÞæɆ×Ë¬Þ
×ÚË×ËÞæ¬Ä¬¬½Ë¤ËõÚÄËÞæê½ɆÞêÃ¬ÞÞËËcgɆæÚā¬Ú¬ÞËÞËÞ×ÚË£ÞÞËÚÞÚ¬×ËÚæ¬Ú×ÚËÞÃêÞ¤ÞæËÚÞÃêÄ¬¬×¬ÞÞ¤ê¬ÚÃËûÃ×½ËɆ criando
×ËÞÞ¬¬½¬ËÞõ¬ËĈÄ½¬æÚæ¬ÚË¬Ú¬æËÄËÞÞæ¤ËÚ¬Úber o que foi conquistado pelos nossos sindicatos da Frente Norte e Nordeste pela Educação,
com apoio da CNTE.

Agora, ½êæõ¬×ÚËêæÚË×æÃÚÄ
·êÞæ¬ɆÄÄ¤Ë¬Ë×Ú¬Ä¬×½ÃÄæ ÄÞ ÚÞ ÞË¬¬Þ  ÄÞ ÚêÞɆ para
dizer que a categoria e suas entidades, no
Norte e Nordeste, mostrarão mais uma
vez nossa força e nossa voz contra o
lobby do mal que quer ganhar tempo para
derrubar nosso direito no STF se escondendo na cortina de fumaça do TCU e dos
TCEs.

Portanto, foi muito importante nossa resistência, ÃÞ õÃËÞ  õÃËÞ ÞÃËÄæÚ Ë
¤Ë½× Ë ½Ëü Ë Ã½ Ùê ÚËÄ ËÃË êÃ Þ×æÚË ËÞ ÚêÚÞËÞ ËÞ VÚæÌÚ¬ËÞ Ë
%gD%×ÚÚæ¬ÚÚË¬Ú¬æËËÞ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬ÞËÃ¤¬ÞæÚ¬ËÙê¬×ÚÌ×Ú¬êËɋ
Parabéns aos que acreditam e lutam!
E X P E D I E N T E Informativo elaborado pela Assessoria de Comunicação do Sindicato Apeoc

