


 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903 

      PROCESSO: 0086/2014-ATL 
      ASSUNTO: Requerimento nº 0086 /2014 
 

Trata-se do Requerimento de Informação supracitado e, em atenção ao 

nobre Deputado, encaminhamos as informações através de material impresso 

e CD, mas, tendo em vista a inviabilidade da impressão devido a extensão das 

informações distribuídas na horizontal, algumas foram  gravadas apenas em 

CD. 

A partir da perspectiva de descentralização e corresponsabilidade entre 

a Secretaria de Estado da Educação, Diretorias de Ensino e as Unidades 

Escolares de sua estrutura, cabe às Diretorias de Ensino sistematizar e arquivar 

os dados, documentos e publicações, como por exemplo o Plano de Gestão 

Quadrienal das Escolas. 

Assim sendo, a Secretaria de Estado da Educação visando atender o 

desejo e a necessidade da sociedade em desfrutar de uma gestão pública 

comprometida com a disponibilização de todas as informações, solicitou que 

as 91 Diretorias de Ensino atualizem os dados das escolas que estão sob a sua 

jurisdição, a fim de que todos os cidadãos possam ter acesso a todas as 

informações. Desta maneira, toda a sociedade poderá consultar em ambientes 

virtuais das Diretorias de Ensino as informações que lhe são de interesse e 

especificamente as que dizem respeito ao Projeto Político das escolas. 

Informamos ainda que a programação orçamentária do Estado de São 

Paulo, e consequentemente da Secretaria de Estado da Educação, é elaborada 

por Unidade Orçamentária (UO) e executada por Unidades de 

Despesas/Unidades Gestoras Executoras (UD/UGE). As unidades escolares 

estão abaixo desta classificação, pois são Unidades Administrativas e não 
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gerenciam o orçamento, que está a cargo das Diretorias Regionais de Ensino 

(UGEs) as quais agregam as despesas das escolas da sua jurisdição. 

Observamos ainda que as ações operacionalizadas pelas Associações 

de Pais e Mestres -APM são voltadas para o aluno e famílias, com atividades 

de formação e cidadania. E, no que diz respeito aos Planos de Trabalhos, cada 

APM constrói seu Plano com a participação de representação dos alunos, 

funcionários, famílias, direção e professores da unidade escolar, além da 

Diretoria da Associação, tendo sempre como parâmetro a realidade escolar e 

territorial. 

É o que temos a informar. 
 

G.S., em    29  de   julho  de 2014  
 

Assinado no original 
 

HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD 
Secretário da Educação 
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