Ofício nº _________ /2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
DD. GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

Aos cuidados do Secretário-Chefe da Casa Civil, Sr. Dr. Flávio Jucá.

Assunto: Deliberação pela aceitação da proposta apresentada ao Sindicato SINDPPEN-CE pelo Governo
do Estado a respeito do reajuste salarial em prol da categoria dos Policiais Penais do Estado do Ceará.

Excelentíssimo Senhor Governador,

O presente ofício trata da resposta a reunião realizada no dia 20 de agosto de 2020, no palácio da
Abolição, Sede do governo do Estado do Ceará, onde estiveram presentes o Secretário de Administração
Penitenciária do Estado, Senhor Mauro Albuquerque; o deputado federal Senhor Mauro Filho; a
Secretária da Fazenda do Estado, senhora Fernanda Pacobahyba; o titular da pasta da Casa Civil
estadual, senhor Flávio Jucá; o Procurador Geral do Estado, senhor Juvêncio Vasconcelos Viana,
juntamente com a representação do SINDPPEN-CE, representante legal dos servidores públicos Policiais
Penais do Estado do Ceará, para discutir sobre a proposta de reajuste salarial.

Em uma Assembleia Geral Extraordinária, realizada virtualmente, na quinta-feira, 27 de agosto, as
09:00 hs, o SINDPPEN apresentou a proposta à categoria para debater e encaminhar as negociações
referentes ao reajuste e ao auxílio-alimentação. Após as questões serem debatidas, a categoria decidiu
deliberar pela aceitação das propostas apresentadas pelo Governo Estadual.

Tendo em vista que as mensagens do reajuste salarial e do auxílio-alimentação chegarão na
Assembleia Legislativa do Estado, no início dos trabalhos no mês de janeiro de 2021, conforme acordado
na citada reunião com a gestão, estamos neste ato formalizando o acordo, ficando no aguardo do seu
fiel cumprimento.

Na certeza de que este bom entendimento com Vossa Excelência é o melhor para nossa
categoria, aproveitamos para agradecê-lo e desde já renovarmos protesto de grande estima e distinta
consideração.

Fortaleza-CE, em 31 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

_______________________________
JOÉLIA SILVEIRA LINS
PRESIDENTE DO SINDPPEN/CE.

