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----- Mensagem original ----De: "Valter Mucheroni" <valtermucheroni@gmail.com>
Para: protocololegislativo@al.sp.gov.br
Cc:
Assunto: Projetos de Lei Quadro Apoio Escolar e Quadro Serviços Escolares SEE SP
Data: qua, 29 de jun de 2022 11:07
Prezados Senhores venho pelo presente solicitar-lhes apreciação aos Projetos de Lei em andamento
nesta casa concernentes ao QAE e QSE da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo
em especial ao PL 12/2018; PL 490/2019; PL 195/2022 e PL 197/2022.
É de conhecimento geral não somente a quantidade de atribuições inerentes aos cargos e funções destes
quadros, a carga horária excessiva e exaustiva bem como o baixíssimo salário a nós dispensados, como
também o descaso a que somos submetidos no dia a dia.
É inadmissível que o Estado mais rico e produtivo da Federação pague aos seus Funcionários ValeRefeição no valor de R$ 12,00 por dia !?! Tão mais inadmissível é termos tido o último aumento salarial
em 2010 e pagos em quatro parcelas anuais!?! Isso só como exemplos.
Faço coro às vozes dos milhares de Servidores da Educação, como exemplo a da Sra Josiane Martins
Soares Silva e do Sr. Renato Francisco Dias, que encontram-se em estado de penúria, desamparados e
desesperados. Saliente-se que antes de pertencermos ao QAE/QSE somos seres humanos, temos
família, contas a pagar e como qualquer cidadão deveríamos ter mínimas condições para honrarmos com
nossas obrigações.
Por tudo acima citado e por muito mais, inclusive o já dito por outros colegas, peço a gentileza de que os
Senhores, imbuídos do mais puro sentimento humanitário e de justiça, olhem por nós e permitam que os
referidos Projetos de Lei avancem e que tenham uma resolução satisfatória.
Acho, sinceramente, não estarmos pedindo demais, apenas o justo pelo tão importante trabalho que
desempenhamos em nosso dia a dia.
Grato pela atenção dada
Valter Mucheroni
Secretário de Escola
Quadro de Apoio Escolar
SEE
SP

