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Carta de Curitiba 
22 de novembro de 2018 

 
Natureza como base de desenvolvimento para as cidades 
 
Evidenciar o valor intrínseco socioambiental e econômico da natureza ainda é um 
grande desafio quando se trata de planejar uma cidade. Respirar o ar puro, ter água 
potável e proteger vidas são alguns dos milhares de benefícios proporcionados pelos 
serviços ecossistêmicos. 
 
Reintegrar a natureza na maneira como as cidades vivem, crescem e prosperam é um 
imperativo para desenvolver ambientes mais sustentáveis e resilientes. Não apenas 
devido aos seus benefícios inerentes, mas também pela relevância da conservação da 
natureza como estratégia de prosperidade econômica, geração de emprego e renda e 
manutenção de serviços essenciais à qualidade de vida de nossas populações. 
 
Reunidos no XV Encontro Nacional do CB27, realizado de 21 a 23 de novembro em 
Curitiba, nós, Secretários de Meio Ambiente e representantes das capitais brasileiras, 
endossamos essa visão para nossas cidades, e trabalharemos para incorporar soluções 
baseadas na natureza como estratégia para enfrentamento à mudança do clima, para 
geração de renda e para fortalecimento de resiliência.  Discutimos, no âmbito desse 
encontro, desafios relacionados ao desenvolvimento do plano diretor aliado ao manejo 
da arborização urbana, e identificamos a necessidade de harmonização de abordagens 
adotadas pelas capitais e de uma ação conjunta para levantar soluções modernas e 
efetivas para nossas cidades. 
 
No atual momento de transição política a nível nacional e estadual, reiteramos o papel 
das cidades na defesa do sistema de gestão ambiental e na manutenção de uma política 
ambiental vanguardista – sem retrocessos - e que vise à conservação dos recursos 
naturais do país, cujos ativos garantem riqueza e destaque regional e internacional para 
o Brasil. Registramos durante este encontro nossa manifestação de disposição ao 
diálogo com o governo de transição do presidente eleito, e reiteramos nossa posição de 
manter e fortalecer o sistema de gestão ambiental e a posição das cidades no 
enfrentamento às mudanças climáticas. 
 
 
Plantando o futuro 
 
Investir nesse caminho, hoje, é garantir o futuro das próximas gerações. Possibilitadas 
pela conexão entre capitais e instituições de referência durante o Encontro Nacional do 
CB27 sobre educação ambiental, realizado em Recife, em 2017, as cidades de Salvador e 
Curitiba formalizaram parcerias inéditas com a organização Plant for the Planet. 
 
Focada no público de crianças e jovens de escolas municipais, essas parcerias pioneiras 
promovem 40 oficinas em escolas municipais com o objetivo de engajar e sensibilizar 
crianças para a questão de mudanças climáticas e para o enfrentamento aos seus 
impactos. Proporcionando também a possibilidade de uma ação concreta, por meio 
destas oficinas, cada cidade se compromete com o plantio de 10.000 árvores até 2020. 
Celebramos, nesta oportunidade, o início dessa parceria com a realização das oficinas 
piloto em Salvador (19/11) e Curitiba (21/11), oportunidade esta que queremos ver se 
ampliar no Fórum CB27. 
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Acompanhamento das metas do Fórum 
 
Planejamento climático 
No presente encontro, celebramos o cumprimento de ter todas as capitais 
comprometidas com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, uma das metas 
estabelecidas por este Fórum CB27, e seguimos com o compromisso de dar 
continuidade aos próximos passos do planejamento climático.  Com relação à meta de 
que todas as capitais tenham iniciado seu diagnóstico de gases de efeito estufa, 
constatamos o avanço geral das capitais, e que restam 12 cidades pendentes de iniciar o 
processo. Para apoiar as cidades nesse processo, foi destacado o apoio técnico do ICLEI – 
Governos Locais pela Sustentabilidade oferecido às cidades da Rede para planejamento 
climático como uma oportunidade para acelerar o processo. 
 
Como proposta apresentada no último XIV Encontro Nacional do CB27, sediado em 
Teresina, o Fórum de Cidades Quentes foi concretizado como espaço de discussão sobre 
o impacto das altas temperaturas nas cidades brasileiras. Recebido pela cidade de Porto 
Velho, o Fórum reuniu 9 capitais brasileiras e 6 instituições especializadas e gerou 
resultados que serão disseminados para as capitais e municípios interessados na 
temática. O Fórum se estabeleceu, portanto, como um espaço de discussão que iremos 
manter e fomentar, promovendo discussões permanentes sobre a temática nos 
próximos encontros nacionais. 
 
Arborização urbana 
 
Da mesma maneira, estabelecemos como prioridade até 2019 o desenvolvimento dos 
planos de arborização urbana municipal em todas as capitais brasileiras. No presente 
encontro, e com apoio do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, realizamos um 
intenso debate sobre nossa visão e expectativa para o manejo sustentável das árvores 
em nossas cidades.  
 
Determinamos que um grupo de trabalho focado na temática manterá conversas 
frequentes por meio de canais de comunicação para intensificar a troca de referências 
na temática de arborização, e que vamos coletar dados financeiros a respeito da prática 
nas capitais, com a finalidade de perseguir maior padronização nas práticas. O Fórum 
CB27 irá colaborar com o ICLEI para que apresente uma proposta de desenvolvimento 
de uma ferramenta digital comum para gestão da arborização nas capitais. 
 
Da mesma maneira, pretendemos gerar um posicionamento e contribuição para 
regulamentar a Lei Nº 13.731, que dispõe sobre mecanismos de financiamento para a 
arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas. 
 
Energia 
 
Com participação da empresa BYD, que foi também patrocinadora do XV Encontro 
Nacional, identificamos a necessidade de conhecer em maior profundidade as iniciativas 
em curso nas cidades, para identificar lacunas legais para viabilizar a ampliação da 
adoção de medidas para energia solar e fotovoltaica.  A experiência do Programa 
“Palmas Solar” foi destacada como uma referência de modelo avançado e com 
indicadores bem sucedidos de implementação. 
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Teremos a satisfação de nos reunir novamente no XVI Encontro Nacional do CB27, a ser 
realizado em 2019, na capital Florianópolis, ocasião na qual realizaremos eleições para 
renovação da liderança do CB27, atualmente mantida por Salvador. 
 
Finalmente, a consolidação e reconhecimento do CB27 não seria possível sem o apoio 
das instituições parceiras que nos acompanham desde nossa fundação. Desta forma, 
com grande satisfação agradecemos à Fundação Konrad Adenauer, pelo apoio 
institucional e financeiro, e com ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, pela 
parceria institucional. Valorizamos, também, o empenho da Secretaria Municipal do 
Meio de Curitiba para a realização bem sucedida do evento. 
 

 
Nós, Secretários de Meio Ambiente das capitais presentes ao XIV Encontro Nacional do 
Fórum Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27, 
subscrevemos a carta: 
 

1. Augusto César de Mendonça 
Viana, Aracaju 

2. Luis Eduardo Costa, Campo 
Grande 

3. Juares Samaniego, Cuiabá, 
representado por Jackson 
Messias  

4. Marilza do Carmo Oliveira 
Dias, Curitiba 

5. Maria Águeda Muniz, 
Fortaleza, representada por 
Edilene Oliveira 

6. Nelson Mattos, Florianópolis 
7. Gilberto Marques, Goiânia 
8. Abelardo Jurema Neto, João 

Pessoa 
9. Marcio Roberto  Sousa 

Pimentel, Macapá 
10. Luzimeire Carreira,  Palmas 

11. Mauricio Fernandes, Porto 
Alegre 

12. Robson Damasceno, Porto 
Velho 

13. Bruno Schwambach, Recife, 
representado por Carlos 
Mauricio Guerra 

14. Justino Carvalho Neto, Rio de 
Janeiro 

15. André Fraga, Salvador 
16. Maria Lourdes Fialho, São 

Luís, representada por Caio 
Cesar Viana Murad 

17. Olavo Braz, Teresina, 
representado por Claudinei 
Feitosa 

18. Luiz Emanuel Zouain da 
Rocha, Vitória

 
 
 
Com determinação, Curitiba, 22 de novembro de 2018. 


