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todo território
cearense
os profissionais
da Educação.
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1. NOVO FUNDEB permanente e com maior participação da União.
2. Royalties do Petróleo da União – Lei 12.858/2013: regulamentar a destinação dos
recursos dos royalties do petróleo e gás da União para a valorização dos
profissionais da Educação;
3. Fundo Nacional de Equalização para a Qualidade da Educação: contribuir e apoiar,
no âmbito do pacto federativo nacional, a construção de um fundo de
financiamento com foco na elevação dos padrões de qualidade da Educação;
4. Royalties do Petróleo do Ceará para a valorização dos profissionais: garantir em lei
estadual que os recursos dos royalties do petróleo sejam destinados exclusivamente para a valorização de todos os profissionais da Educação, priorizando
aposentados e profissionais da Educação não docentes;
5. Destinação de 100% do FUNDEB estadual para a remuneração dos profissionais
da Educação;
6. Fortalecer a luta contra as reformas malditas do desgoverno Temer.
7. Consolidar a luta em defesa dos precatórios do Fundef para os profissionais da
Educação.

ISSEC
1. Fortalecimento do Issec público com atendimento amplo e de qualidade;
2. Gestão tripartite (Issec, Governo e Servidores) com transparência;
3. Triplicar os recursos destinados aos atendimentos em saúde;
4. Atender no interior do estado e na capital;
5. Sem limites de consultas e exames;
6. Governo aplicar no mínimo 0,68% da receita corrente líquida ou no mínimo 120
milhões com um índice de revisão anual;
7. Participação dos servidores definida pelos servidores considerando a renda e idade.

Email: apeoc@apeoc.org.br
Site: www.apeoc.org.br

Rua Solon Pinheiro, 1306 - Bairro de Fátima - Fortaleza - CE
Fone/Fax: (85) 3064.3212
Sindicato de Lutas e Conquistas
Ligações do Interior: 0800 72 63 231

