12/04/2021

Fw: Urgente!!!

De:

Protocolo Legislativo/ALESP
Enviado por: Secretaria Geral Parlamentar/ALESP

Para:

Divisao de Ordenamento Legislativo/ALESP@ALESP

Data:

Segunda-feira, 12 De abril De 2021 02:56 PM

Assunto:

Fw: Urgente!!!

Despacho:
Publique-se.
Junte-se ao PL 108/2021

Protocolo Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
protocololegislativo@al.sp.gov.br
Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Ibirapuera – São Paulo – SP - CEP 04097-900
Se você não é o destinatário, não encaminhe o e-mail e apague-o.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

----- Mensagem original ----De: "♥♥Milena ♥♥" <milena-ornellas@live.nl>
Para: "protocololegislativo@al.sp.gov.br" <protocololegislativo@al.sp.gov.br>,
"manifestacao@al.so.gov.br" <manifestacao@al.so.gov.br>
Cc:
Assunto: Urgente!!!
Data: seg, 12 de abr de 2021 00:37

Eu, Milena Santiago Ornellas , RG: 408921961 SP, Agente de Organização na E.E. Regina Valarini Vieira
em Birigui-SP, residente a Rua Wanderley Martins Vinhoti 1024, telefone (18) 997190431, e-mail: milenaornellas@live.nl , solicito de vossas senhorias apoio para minimizar a seguinte situação:
O quadro de apoio escolar (QAE), são os servidores administrativos das escolas estaduais de São Paulo.
A categoria é composta pelos agentes de serviços escolares e os agentes de organização escolar.
Representamos aproximadamente 38 mil profissionais de toda a secretaria da educação.
Há anos estamos sendo esquecidos e passando por um processo de desvalorização constante. Os
agentes de serviços escolares (ASE) responsáveis pela conservação das instituições ganham apenas R$
807. O salário bruto desses servidores, com 20 anos de serviço, não passa de 1300 r$. Os agentes de
organização escolar (AOE), responsáveis pelo atendimento na secretaria, pela vida funcional dos alunos
e professores, e pela inspetoria do ambiente escolar, ganham apenas R$ 1056,08 base, valor
extremamente vexatório, principalmente para um cargo administrativo que exige ensino médio completo.
Somos uma categoria que sofre muito com o assédio moral nas escolas, e também convivemos com a
violência nas escolas. Muitos de nós somos agredidos verbalmente e até fisicamente.
Nossa função não é permitido acumular cargo, por ser uma categoria administrativa presente na
secretaria de educação, mas mesmo tendo dedicação exclusiva, não ganhamos gratificação pela
exclusividade. O que temos apenas é o salário base, que inclusive é menor que o piso regional.
Aqui apresentamos algumas propostas para que seja implantado um plano de carreira e o mínimo de
dignidade salarial para todo quadro de apoio escolar:
Pedimos o apoio dos nobres deputados ao Projeto de Lei 198/2021 que estabelece a implantação de piso
próprio no estado de São Paulo para o quadro de apoio escolar, que será referente a 70% (setenta por
cento) do piso nacional do magistério, passando assim a ter um salário digno de sua função e importância
nas escolas.
Também solicitamos que apoiem a equidade no A.L.E. (adicional local de exercício) e GTCN (Gratificação
de Trabalho Noturno) que são concedidos que valores diferenciados entre os integrantes de uma mesma
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escola. Ex: GTCN do QM (Quadro do Magistério) é de 20% e do Quadro de Apoio Escolar (QAE) 10%,
trabalhando na mesma unidade
Auxílio alimentação de no mínimo R$ 20 por dia trabalhado
Att,
Milena Santiago Ornellas
Obter o Outlook para Android
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