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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

São Paulo, 19 de Novembro de 2015. 

 

Oficio GS nº 1261/2015 

 

 

Excelentíssimo Senhor Desembargador, 

 

 

Com cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência 

apresentar proposta desta Pasta para a Audiência a ser realizada, na data de hoje, no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

Nestes termos esta Secretaria apresenta a seguir o calendário e 

providencias que pretende adotar: 

1.- envio do material da reorganização específico de cada unidade 

escolar. Prazo:  em 48 (quarenta e oito) horas após a desocupação. 

2.- redistribuição do material da reorganização a todas as unidades 

da rede estadual de educação. Prazo:  em 48 (quarenta e oito) horas após a desocupação. 

3.- realização de debates com a comunidade escolar, a serem 

organizados nas dependências das unidades escolares. Prazo: em até 5 (cinco) dias, após o 

recebimento do material referente ao item 1; 

4.- indicação de representantes da comunidade escolar – Grêmios, 

Associações de Pais e Mestres, Conselhos de Escola ou representantes desses segmentos, 

para consolidar propostas a serem encaminhadas às Diretorias de Ensino; 

5.- reuniões das equipes das Diretorias de Ensino com 

representantes indicados pela comunidade escolar para tratar as propostas. Prazo: até 10 

(dez) dias após a realização dos debates indicados no item 3; 
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6.- as Diretorias de Ensino encaminharão para o Gabinete da 

Secretaria Estadual da Educação a consolidação das propostas com os devidos pareceres 

técnicos. Prazo: em até 2 (dois) dias após a reunião do item 5; 

7.- a Secretaria analisará as propostas e emitirá parecer: Prazo: em 

5 (cinco) dias após o recebimento do material referente ao item 6. 

Esta Pasta se compromete ainda, a realizar audiência pública sobre 

a reorganização das escolas, a ser agendada entre os dias 30 de novembro a 04 de 

dezembro, no auditório da Secretaria, situado na Praça de República, nº 53, térreo. 

 

Aproveito o ensejo para apresentar protestos de elevado apreço e 

distinta consideração. 

 

 

 

HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD 

Secretário da Educação 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 
DOUTOR COIMBRA SCHMIDT 
dd. DESEMBARGADOR do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
São Paulo – SP     


