GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO

Circular nº 401/2018 - Gab
Osasco, 4 de setembro de 2018.
Srs.(as) Diretores(as) de Escola,
Srs.(as) Professores(as) Coordenadores(as),

Assunto: Comunicado de replanejamento das ações do Orçamento Participativo Jovem

A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a
Comissão responsável pelos Grêmios Estudantis, informa o que segue:
Por recomendação do Sr. Secretário da Educação e em virtude da grande demanda de
solicitações dos estudantes para aquisição de bens permanentes com a verba do Orçamento
Participativo Jovem, haverá alteração substancial no calendário e, consequentemente, nos
documentos orientadores previamente enviados à Rede.
Segue cronograma (anexo) para esclarecimentos:
Encaminhamento do Plano de Ação – nova data até 13/09/2018;
Análise dos projetos pela SEE – 2ª quinzena de setembro/2018;
Disponibilização do recurso – 1ª quinzena de outubro/2018;
Execução dos projetos deverá ocorrer até 31/12/2018;
Divulgação dos resultados – de 1º de dezembro até 31/12/2018 (conforme forem
concluindo as ações);
Prestação de contas – a partir de 1º de dezembro até 15/01/2019;
Ressalta, mais uma vez, que em razão dessas alterações, seguem os ajustes dos
documentos orientadores, a saber:
FAQ;
Guia Orçamento Participativo Jovem;
Orientação para utilização do recurso;
Manual de Instruções FDE/DRA nº 002/2018, será encaminhado junto com a
disponibilização do recurso (1ª quinzena de outubro). Serão enviados à rede na 4ª feira – dia
05/09/2018.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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Reforça que, em função das mudanças, seja iniciada novo diálogo com os estudantes, para
deliberar se haverá a necessidade de rever e/ou refazer o Plano de Ação.
Não ocorrendo alteração no Plano já validado, não é necessária nenhuma ação. Caso
desejem repensar os gastos, a ferramenta do OP Jovem na CIMA irá disponibilizar, a partir de 4ª
feira, um botão de retirada do plano e posterior inserção.
Dada a relevância do assunto, solicita-se que a Equipe Gestora dê ciência inequívoca a
todos.
Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e coloca-se à disposição
para esclarecimentos.
Atenciosamente,

Irene Machado Pantelidakis
RG Nº 17.594.614
Dirigente Regional de Ensino
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