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 Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores OPúblicos Estaduais do Ceará (Fuaspec) convoca todas as categorias 
dos servidores públicos estaduais, inclusive os fazendários, a se 

fazerem presentes em uma grande mobilização na próxima quinta-feira, 9 
de fevereiro, a partir das 8h30min, na Assembleia Legislativa, quando 
deverá ser votada a mensagem do reajuste de 2%. 

O objetivo da convocação é lotar as galerias e mostrar ao Governo o 
grau de insatisfação dos trabalhadores diante de um reajuste insuficiente, 
que sequer repõe o poder de compra dos servidores nos últimos dois anos.

Reunião com Nelson Martins - Na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro, 
representantes do Fuaspec se reuniram com o secretário chefe da Casa 
Civil do Estado do Ceará, Nelson Martins. Os dirigentes sindicais chegaram 
cedo ao Palácio da Abolição, na expectativa de obter retorno do Secretário 
acerca do pedido de audiência com o governador do Estado, Camilo 
Santana.

Não é de hoje que o Fórum dos Servidores reivindica uma reunião com o 
Governador. Foram vários os ofícios e pedidos via chefia de gabinete e 
parlamentares. O lançamento da campanha salarial aconteceu em 17 de 
novembro do ano passado. Desde então, os representantes dos servidores 
buscam o cumprimento da data-base – que prevê reajuste em 1º de janeiro, 
e a reposição de pelo menos a inflação dos últimos dois exercícios 
financeiros, 2015 e 2016. A defasagem salarial é de 18%.

Na reunião com Nelson Martins, a coordenação do Fuaspec pediu o 
compromisso do Governo de só enviar a mensagem do reajuste após a 
audiência entre o Fórum e o Governador. O Secretário afirmou que não 
poderia assumir esse compromisso, pois a mensagem seria enviada ainda 
na sexta-feira para ser votada nesta semana. Segundo divulgado nos 
jornais locais, Camilo Santana anunciou o reajuste de 2% para os servidores 
que recebem acima do piso salarial do Estado – índice considerado 
vergonhoso pelo conjunto dos servidores.

Nelson Martins afirmou que, com o reajuste de 2%, o Estado chega ao 
limite prudencial definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – informação 
que foi contestada pela assessoria técnica do Fórum, que desenvolveu 
estudo confirmando a capacidade do Estado em conceder a reposição 
completa aos servidores. “A execução orçamentária do exercício financeiro 
de 2016 apresentou um superávit de R$ 1,4 bilhão, ficando ainda no caixa 
do Estado o valor de R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão de recursos não 

Fuaspec convoca ato contra
proposta de reajuste do Governo

vinculados, ou seja, valores que podem ser gastos com qualquer despesa 
orçamentária. Dá para conceder o reajuste e ainda sobra”, afirma Lúcio 
Maia, diretor de Organização do Sintaf. “Todos estes dados estão 
evidenciados nos relatórios da Lei de Responsabilidade F iscal, publicados 
no Diário Oficial do Estado no dia 30 de janeiro de 2017”.

“Queremos debater. Não aceitamos um reajuste ínfimo como esse e 
ainda sem discussão. Nós estamos nos sentindo desvalorizados. A 
reposição salarial não é uma concessão do Estado; é direito nosso”, afirmou 
a coordenadora geral do Fuaspec, Ana Maria Cunha. 

O secretário chefe da Casa Civil ficou de conversar com o Governador 
na segunda-feira (6/2) para, então, dar uma resposta ao Fórum dos 
Servidores sobre a data da possível audiência.

A manifestação acontecerá na próxima quinta-feira (9/2), às 8h30, na AL-CE


