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O novo presidente da Fundação para o Desenvolvimen-
to da Educação (FDE), Leandro Damy, foi apresentado hoje 
(2) aos funcionários. O governador João Doria designou 
Damy, em decreto do dia 1º de janeiro, para presidir a FDE 
devido à sua experiência na área da educação, principal-
mente pelo seu trabalho no Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE).

Em uma breve apresentação no auditório da Fundação, 
Damy destacou o papel de grande relevância da FDE para a 
educação de São Paulo. “Educação tem papel fundamental 
na formação de qualquer sociedade.”

Seu objetivo ao aceitar o cargo é fortalecer a FDE ain-
da mais. Estão entre as metas divulgadas: buscar parcerias 
com órgãos internacionais, melhorar a infraestrutura da 
instituição, além de modernizar processos por meio de um 
sistema eletrônico a ser implementado.

Para enfatizar o quanto a educação está na pauta do 
novo governador, chegou a lembrar fala de João Doria, du-
rante a posse, em que afirmou que a educação vai ser prio-
ridade do governo.

TRAJETÓRIA

Leandro Damy estudou Direito e tem experiência na ad-
ministração pública. Já foi Diretor Administrativo-Financei-
ro na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo e Superintendente na Sutaco Artesanato Paulis-
ta, além de Secretário Executivo na Secretaria da Habitação 
do Estado de São Paulo e Diretor de Gestão, Articulação e 
Projetos Educacionais no FNDE.

LEANDRO DAMY É O NOVO PRESIDENTE DA FDE
Publicada em 02/01/2019

BUSCAR PARCERIAS, MELHORAR INFRAESTRUTURA E MODERNIZAR PROCESSOS 
ESTÃO ENTRE AS METAS PARA A FUNDAÇÃO

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), Leandro Damy, assinou nesta terça-feira (8) os 
contratos que garantem a compra e distribuição do mate-
rial escolar de 2019 para alunos da região metropolitana e 
do interior da rede estadual paulista de ensino. O valor dos 
contratos chega a R$ 86 milhões. O secretário da Educação, 
Rossieli Soares, compareceu ao evento.

Apenas os estudantes da capital, cerca de 955 mil 
crianças e jovens, estavam com o material assegurado, 
pois somente os contratos para aquisição de kits da ca-
pital foram firmados pela gestão anterior. Com as assina-
turas realizadas hoje, toda a rede estadual, com aproxi-
madamente 3,5 milhões de alunos, terá o kit de material 
escolar garantido.

A atual gestão negociou com as empresas fornecedo-
ras contratadas a antecipação da entrega do material de 

modo a reduzir o impacto de sua falta para os estudantes. 
A previsão é que a distribuição comece ainda em janeiro 
na capital e no início de fevereiro nos demais municípios.

Ao final do evento houve uma coletiva de imprensa na 
qual tanto o secretário quanto o presidente da FDE se dis-
puseram a responder aos questionamentos dos jornalistas 
presentes.

KIT DE MATERIAL ESCOLAR

Cada ciclo de ensino tem um material específico. Para o 
Ensino Fundamental I, por exemplo, o kit contém caderno 
de desenho, giz de cera, tinta guache, entre outros itens. Já 
o material do Ensino Médio é formado por cadernos uni-
versitários, canetas esferográficas e outros itens.

FDE ASSINA CONTRATOS QUE GARANTEM MATERIAL ESCOLAR A 
2,6 MILHÕES DE ALUNOS DA GRANDE SP E INTERIOR
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A PREVISÃO É QUE OS KITS COMECEM A SER ENTREGUES AINDA EM JANEIRO  

FORAM REALIZADAS REFORMAS EM ESCOLAS ESTADUAIS E DIRETORIAS DE ENSINO NO 
VALOR DE R$ 4,38 MILHÕES 
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Kit de material escolar
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EM DEZEMBRO, 37 OBRAS CONTRATADAS PELA FDE SÃO CONCLUÍDAS
Publicada em 09/01/2019

No último mês de dezembro, 37 obras foram concluídas 
em todo o Estado de São Paulo por empresas contratadas 
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 

órgão executor de políticas públicas vinculado à Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo.

Foram realizadas reformas em escolas estaduais na 
capital, na região metropolitana e no interior do Esta-
do. Também foram reformadas as Diretorias de Ensino 
de Avaré, Diadema, Mogi das Cruzes e Sul 2. O valor 
destinado pela Secretaria para a execução das obras foi 
de R$ 4,38 milhões, com economia de 17% em relação 
ao valor orçado de R$ 5,24 milhões.

Atualmente, as intervenções com contrato assinado re-
ferentes a obras em andamento somam 298, no valor de 
R$ 204,03 milhões. Se adicionadas as obras concluídas e 
iniciadas em dezembro, chega-se a 352 intervenções, so-
mando um montante de R$ 215,77 milhões.
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