
              

Prezado Sr. Secretário,   

 

 

Os especialistas ambientais, executivos públicos e engenheiros do Sistema Ambiental Pau-

lista recebem o Excelentíssimo Senhor Secretário e sua equipe, e convidam todos os novos mem-

bros da SMA a continuar, em parceria com os técnicos e servidores da Pasta, fortalecendo as polí-

ticas públicas ambientais no Estado de São Paulo.  
 

Ao longo dos seus 30 anos, a Secretaria tem se destacado pelo importante papel e protago-

nismo na promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, visando não apenas a 

melhoria da qualidade de vida da população, mas também o uso racional dos recursos naturais, 

a conservação e a recuperação dos ecossistemas, conforme preconizado nas Constituições Federal e 

Estadual.    
 

Embora a situação econômica atual do país requeira adequações fiscais e orçamentárias para 

alcance do reequilíbrio das contas públicas, é preciso manter e melhorar a qualidade dos serviços pres-

tados, a promoção da transparência e a efetividade das ações e dos gastos públicos, além do planeja-

mento e articulação de políticas públicas de médio e longo prazo. Diante disso, é primordial o fortaleci-

mento estratégico e gerencial continuo do Estado para responder a esses desafios.   
 

Neste contexto, visando ao melhor atendimento das atribuições da SMA e à efetivação da ges-

tão ambiental pública no âmbito do Estado, elencamos alguns eixos/pontos que consideramos prioritá-

rios para o tratamento e compromisso da nova gestão.    

 

Planejamento e Gestão Pública   

 Planejamento, monitoramento e avaliação das ações dos órgãos que compõem o 

Sistema Ambiental Paulista;   

 Articulação entre os diferentes atores, internos e externos ao Sistema Ambiental 

Paulista, na elaboração e implementação das políticas públicas ambientais.   

 Abertura ao diálogo com movimentos sociais, organizações da sociedade civil e ci-

dadãos;   

 Fomento a criação e manutenção de espaços e instrumentos de democra-

cia participativa e de controle social, que permitam o compartilhamento 

de decisões e promoção da transparência da gestão pública.     

Fortalecimento da Secretaria do Meio Ambiente, seus órgãos vinculados e quadro técnico am-

biental   

 Valorização e apoio aos servidores públicos estaduais;   

 Reconhecimento das representações de classe e de carreira para negocia-

ções e construções conjuntas de planos de carreira;   



 

 

 

 

 Garantia de corpo técnico capacitado para ocupação dos cargos comissionados 

de direção, de acordo com a experiência exigida na legisla-

ção, proporcionando maior consistências aos projetos desenvolvidos pela Pasta;   

 Manutenção dos escritórios descentralizados, que viabilizam o atendimento à 

população e facilitam as discussões e implementação das políticas públicas ambien-

tais, além de atender as necessidades locais;   

 Valorização de todos os órgãos vinculados ao Sistema Ambiental Paulis-

ta, atentando às demandas específicas de cada um, especialmente os Institutos de 

Pesquisa (Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Instituto Geológico), 

que subsidiam a formulação de políticas ambientais, e a Fundação Florestal, respon-

sável pela gestão das unidades de conservação paulistas.  

 Manutenção e ampliação do corpo técnico da SMA (sede e interior), a fim 

de proporcionar uma constante melhora no atendimento às demandas da socieda-

de e do Poder Público.   

 

 

Esperamos uma gestão comprometida, transparente e aberta ao diálogo, e nos colocamos à disposi-

ção em prol do aprimoramento da gestão ambiental pública e da valorização das carreiras que com-

põem o Sistema Ambiental Paulista.  

 
 

Aproveitamos a oportunidade, também, para solicitar reuniões entre os representantes das carreiras 

com o novo Gabinete com o objetivo de apresentar os temas prioritários e as pautas em andamen-

to.   

 

 

 

 São Paulo, 19 de julho de 2016 

.  
 

 

 

 

 

 

Associação dos Especialistas Ambientais do Estado de São Paulo (AEAESP) 

Contato: especialistasambientais@gmail.com 

 

Associação dos Engenheiros e Engenheiras Agrônomos da Secretaria do 

Meio Ambiente (AEEASMA) 

Contato: aeeasma@gmail.com 

  

Executivos Públicos Associados do Estado de São Paulo (EPAESP) 

Contato: institucional@epaesp.org 


