
que nos respondam este ofício declarando seu posicionamento sobre o referido PLC; 

que descrevam como o mandato pode ajudar o projeto se tornar realidade; 

que se comprometam com atitudes concretas para a valorização das e dos Nutricionistas em todas as suas áreas de atuação. 

Aos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Gostaríamos de reforçar a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o que já temos feito

individualmente, que é pedir atenção especial ao Projeto de Lei Complementar 31/2022.

O texto  autoriza o Poder Executivo a instituir a Gratificação de Atividade na Educação (GAE) para os servidores da classe de Agente

Técnico de Assistência à Saúde em exercício nas unidades da Secretaria de Estado da Educação. A classe de Agente Técnico de

Assistência à Saúde é formada em grande parte por Nutricionistas, que atuam na Secretaria da Educação, tanto nas unidades

escolares quanto nas Diretorias de Ensino.

Todo apoio à classe profissional da Nutrição se desdobra em contribuir também com a qualidade da saúde nutricional de nossa

população, algo ainda mais estratégico para aqueles que estão em idade escolar adquirindo e consolidando hábitos alimentares. 

Sabemos dos desafios de tramitação de um projeto, principalmente em ano eleitoral, mas estamos convictos de que os mais de 50

mil Nutricionistas paulistas merecem desta casa todas as garantias de que tudo está sendo feito para que essa demanda justa e

legítima seja atendida com a máxima celebridade. Sendo assim, precisamos criar canais de diálogo. Por isso, cobramos: 

O SindiNutri-SP tem agendado reuniões com parlamentares federais e estaduais por São Paulo a fim de estreitar laços e se colocar

à disposição para apoiar todas as ações que visem o bem-estar da categoria, que atua em diversas áreas. Nestes encontros, além

de cobrar, nos colocamos como parceiros para que ações concretas sejam, de fato, implementadas e, caso já existam, possam ser

mais divulgadas e apoiadas. 

Como representantes das trabalhadoras e trabalhadores de Nutrição no Estado de São Paulo, podemos desempenhar importante

papel de organização das pautas escutando a base com a qual nos relacionamos todos os dias. Essa nossa disposição aos

gabinetes é geral e irrestrita, independentemente do viés partidário. Com isso, podemos construir um movimento amplo e

representativo em defesa daqueles que garantem Segurança Alimentar e Nutricional de nossa gente. Nutricionistas são

essenciais, sim, e nosso papel é garantir que a prevenção seja prioridade sempre. 

Aguardamos resposta positiva o mais breve, 
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