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A nossa principal arma é a Constituição, na qual 
gravamos, por meio da emenda 114, a Subvincu-

Contra 
tudo e contra todos, viramos o jogo derrubando o 
calotão do Bolsonaro, os calotes dos governado-
res e os calotinhos dos prefeitos de todas as cores 
e sabores. Evitamos o desvio, os calotes e -

 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 

-
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Dos recursos dos Precatórios do FUNDEF, -

 incluindo a valorização. Nesse senti-
do, 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 

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 comple-
mentação 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.



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 -

Com muita articulação e pressão, conseguimos solici-
tação de vistas do Dep. Audic Mota, garantindo o tempo 
necessário para propor e negociar emenda apresenta-

. -
nado PL não resolve nada, pois é confuso, extemporâ-
neo e ameaça a categoria.

uma agressão à Cons-
tituição e um rebaixamento do Poder Legisla-
tivo a órgãos de controle. Os mesmos 

 por 
prefeitos que utilizavam os recursos para 
tudo, menos para a educação.
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Lista de municípios 
que receberam o paga-

mento dos Precatórios a 
partir da ação política e 

jurídica da APEOC

Acopiara
Apuiarés
Araripe
Aratuba
Barbalha
Brejo Santo
Baixio
Canindé
Piquet
Carneiro

Caucaia
Catarina
Forquilha
Horizonte
Itaitinga
Icapuí
Itaiçaba
Itatira
Juazeiro do 
Norte

Jucás
Paramoti
Paracuru
Pereiro
Santana do 
Cariri
Umirim
Uruoca

2,5R$

BILHÕES
EDUCAÇÃO

1,6R$

BILHÕES
MAGISTÉRIO

§ 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°.
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Antes da nossa vitória no Congresso 
Nacional, com a subvinculação na 
Constituição, entramos com ação civil 
pública contra o estado e 

-

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. Apresenta-
mos emenda trazendo o óbvio: -

-

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. 

 nunca 

professores e apenas permitiu a aprovação de uma emenda paliativa, não resolutiva, que 
-
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quis dar um CALOTÃO na educação e, novamente, o Sindicato APEOC e a Frente Norte e 
Nordeste viraram o jogo. 
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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 

-
 criando 

-
ber o que foi conquistado pelos nossos sindicatos da Frente Norte e Nordeste pela Educação, 
com apoio da CNTE. 

Agora, 
-

 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 escon-
dendo na cortina de fumaça do TCU e dos 
TCEs. 

Portanto, foi muito importante nossa resistência, 

Parabéns aos que acreditam e lutam! 
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