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Requerimento n° 2071-2021 do Vereador Eduardo Nascimento
Assunto – Moção de apoio aos Agentes de Organização Escolar e outros servidores do
quadro de administração de escolas do Estado de São Paulo em Marília pela paralisação
de um dia da categoria – no dia 18 de outubro - contra a falta de reajustes salariais,
baixos valores de remuneração e desigualdade trabalhista na rede de ensino.
Importante ressaltar, que a categoria está há dez anos sem reajuste e os profissionais
supracitados foram excluídos de um programa de abono para professores do estado de
São Paulo.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, estes profissionais trabalham na base de manutenção
das escolas, sendo fundamentais para o bom andamento das aulas e segurança de
crianças e jovens;
Considerando que, estamos diante da necessidade não só de garantir
imediatas condições de trabalho, mas de luta em defesa da educação pública e dos
direitos iguais a todos os servidores públicos estaduais, pois os princípios trabalhistas
pregam paridade, isonomia e igualdade nas escolas;
Diante do exposto, após aprovação do soberano Plenário, requer-se que
seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa de São Paulo e ao Palácio
dos Bandeirantes pleiteando pela reposição das perdas salariais acumuladas por estes
trabalhadores (as) da rede estadual de Educação;
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
conste em Ata de nossos trabalhos de hoje, moção de apoio aos Agentes de Organização
Escolar e outros servidores do quadro de administração de escolas do Estado de São
Paulo em Marília pela paralisação de um dia da categoria – no dia 18 de outubro - contra
a falta de reajustes salariais, baixos valores de remuneração e desigualdade trabalhista
na rede de ensino. Importante ressaltar, que a categoria está há dez anos sem reajuste e
os profissionais supracitados foram excluídos de um programa de abono para professores
do estado de São Paulo.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
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