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s fazendários do Ceará comemoram mais Ouma conquista histórica. Conforme 
compromisso assumido com o Sintaf, o 

projeto de Emenda Constitucional que regulamenta 
o teto remuneratório dos servidores do Estado foi 
assinado pelo governador Camilo Santana na tarde 
da última quinta-feira (27/4), no Palácio da 
Abolição, na presença da Diretoria Colegiada do 
Sintaf. Também participaram do ato o presidente e 
o vice-presidente da Assembleia Legislativa, 
deputados Zezinho Albuquerque e Tin Gomes; o 
secretário da Fazenda, Mauro Filho; o procurador 
geral do Estado, Juvêncio Viana, o líder do Governo 
na AL, deputado Evandro Leitão, o secretário chefe 
da Casa Civil, Nelson Martins, e o chefe de 
Gabinete, Élcio Batista.

Na ocasião, a Diretoria agradeceu o 
Governador pelo cumprimento do acordo firmado, 
que irá conferir segurança jurídica à remuneração 
dos fazendários, responsáveis por arrecadar os 
tributos para serem aplicados nas atividades fins 
do Estado, tais como educação, saúde, segurança e 
investimentos em novos serviços. A Diretoria 
também reconheceu o empenho do líder do 

Governador cumpre acordo com Sintaf 
e categoria cancela greve de 2 a 5 de maio

Os fazendários cearenses deram mais uma demonstração de união e disposição de luta ao 
paralisarem 100% dos postos fiscais e células de execução tributária da capital e do interior do 
Estado, além de 80% das unidades localizadas nas quatro sedes da Secretaria da Fazenda. Em 
solidariedade a toda a classe trabalhadora, os servidores aderiram à greve geral convocada 
pelas centrais sindicais para esta sexta-feira, dia 28 de abril, contra a terceirização sem limites e 
as reformas previdenciária e trabalhista.

Em Fortaleza, o Sintaf realizou manifestações nas sedes I, III e IV durante toda a manhã. De lá, 
os fazendários seguiram para a Praça do Ferreira, unindo-se aos milhares de manifestantes. “As 
reformas da Previdência e Trabalhista atingem a todos nós. Temos a obrigação de paralisar. 
Essas reformas não podem passar, pois a sua lógica é a redução do Estado. O governo quer 
retirar direitos dos trabalhadores para que sobre mais dinheiro para o pagamento dos juros da 
dívida pública”, denunciou o diretor de Organização do Sintaf, Lúcio Maia.

Governo, deputado Evandro Leitão, do atual prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil – ambos fazendários – e do 
secretário Mauro Filho. Agradeceu, ainda, o apoio do procurador Juvêncio Viana à tese jurídica defendida 
pelo Sindicato para a regulamentação do teto remuneratório. 

“Essa é uma forma de reconhecer o papel do fazendário e o grande trabalho que vocês desempenham 
ao arrecadar com inteligência e eficiência. Hoje, o Ceará, apesar de pobre, é reconhecido como o Estado 
mais equilibrado e o que mais investe, proporcionalmente. Isso é fruto de um longo trabalho desenvolvido 
por vocês”, afirmou o governador Camilo Santana.

Fazendários protestam contra reformas


