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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fulcro nos 

art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, requer seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, a presente  

 

INDICAÇÃO, 

 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), promova 

alterações nas grades curriculares das disciplinas das séries finais do ensino fundamental e do ensino 

médio, para incluir os temas sustentabilidade e mudanças climáticas. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nesta semana, a Itália divulgou que os alunos de todos os anos das escolas públicas do país terão aulas 

sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, em oferta semanal de uma hora
1
. 

 

O Ministro da Educação italiano, Lorenzo Fioramonti, espera que a medida coloque o país na linha de 

frente da educação ambiental em todo o mundo, e sua implantação deve valer a partir de 2020, quando 

começará o próximo ano letivo.  

 

Desnecessário mencionar a importância de se assegurar um futuro ecologicamente sustentável e, para 

isso, são necessárias mudanças na forma como vivemos. Nesse sentido, a medida que se mostra mais 

eficaz é a educação das crianças e jovens sobre os riscos da crise do clima. 

 

Por se tratar de medidas simples de serem implantadas, sem qualquer impacto orçamentário-

financeiro, entende-se como possível o pronto atendimento ao presente pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 07 de novembro de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 

                                                 
1
 Matéria disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/8067587/>. 

Identificador: 380034003100330038003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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