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Moção de Apoio à Associação dos Especialistas Ambientais do 

Estado de São Paulo – AEAESP e os Executivos Públicos 

Associados do Estado de São Paulo – EPAESP 

 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 225, ao 

tornar efetivo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribui ao 

Poder Público o dever de promover a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente através da educação ambiental; 

Considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente instituída pela Lei 

6.938 em 31 de agosto de 1981 apresenta como um de seus princípios (Art. 2º, inciso 

X) a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente”; 

Considerando que a Lei 9795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental determina que, como parte do processo educativo 

mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo aos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA a obrigação de 

promover ações de Educação Ambiental integradas aos programas de conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente; 

Considerando que a Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011 

(artigo 8º, inciso XI) explicita como parte das ações administrativas dos Estados 

“promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente”; 

Considerando que diversas outras normas federais e estaduais enfatizam o 

dever do Poder Público em promover a Educação Ambiental como estratégia 

preventiva de danos e ilícitos ambientais e como incentivo à cidadania ativa voltada à 

proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações: 

A Associação de Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente – 

Ascema São Paulo vem manifestar apoio à Associação dos Especialistas Ambientais do 

Estado de São Paulo – AEAESP e os Executivos Públicos Associados do Estado de São 

Paulo – EPAESP, que em sua carta de 27 de agosto de 2016 relata a ameaça de 

desmonte da Educação Ambiental no Estado de São Paulo através do remanejamento 
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dos técnicos lotados junto Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA para outros 

setores da SMA. 

A Ascema São Paulo também torna público o depoimento dos servidores 

lotados junto ao Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA São Paulo no sentido de 

enfatizar a importância do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Educação 

Ambiental – CEA/SMA, que atuando em parceria entre os ógãos, tem contribuído para 

a articulação de programas federais e estaduais de proteção ao meio ambiente 

visando o fortalecimento do SISNAMA e o apoio a Municípios do Estado de São Paulo 

na construção de políticas públicas de Educação Ambiental em seus territórios. 

A Ascema São Paulo então recomenda que seja revista a decisão de 

remanejamento dos técnicos da CEA/SMA, pois este ato representaria o 

comprometimento de importantes  ações desenvolvidas no âmbito do SISNAMA e 

poderia vir a prejudicar o cumprimento da legislação ambiental instituída.: 

São Paulo, 05 de setembro de 2016. 

 

Diretoria Executiva da Ascema São Paulo 


