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Carta	de	Brasília	pela	Sustentabilidade	
24	de	Abril	de	2017	

	
Nós,	 Secretários	 de	 Meio	 Ambiente	 das	 capitais	 brasileiras	 e	 seus	 representantes,	
reunidos	 no	 X	 Encontro	 Nacional	 do	 Fórum	 dos	 Secretários	 de	 Meio	 Ambiente	 das	
Capitais	Brasileiras	–	CB27,	em	Brasília	-	DF,	nos	dias	24	e	25	de	abril	de	2017,	estamos	
empenhados	em	agir	e	colaborar	para	a	superação	de	um	cenário	de	crise	financeira	em	
todos	os	níveis	de	Governo	no	Brasil.	Nosso	X	Encontro,	que	 reuniu	pela	primeira	vez	
representantes	 de	 todas	 as	 27	 capitais,	 é	 realizado	 no	 marco	 do	 IV	 Encontro	 dos	
Municípios	 com	 o	 Desenvolvimento	 Sustentável	 (EMDS),	 promovido	 pela	 Frente	
Nacional	 de	 Prefeitos	 (FNP),	 cujo	 tema	 é	 a	 “Reinvenção	 do	 Financiamento	 e	 da	
Governança	das	Cidades”.	
	
A	 conjuntura	 atual	 exige	 cautela	 e	 atenção.	 	 O	 contexto	 é	 de	 contingenciamento	
orçamentário	 e	 austeridade,	 impondo	 maiores	 desafios	 aos	 municípios.	 Além	 disso,	
profundas	 reformas	 em	 setores	 estruturantes	 da	 Economia,	 como	 Previdência	 e	
Tributação,	além	da	revisão	de	procedimentos	de	licenciamento	e	fiscalização	ambiental,	
podem	 oferecer	 retrocessos	 à	 autonomia	 dos	 municípios	 em	 setores	 vitais	 para	 a	
elaboração	 de	 políticas	 ambientais.	 Nós,	 representantes	 das	 capitais	 brasileiras,	
percebemos	 um	 desequilíbrio	 no	 Pacto	 Federativo,	 no	 qual	 os	 municípios	 não	 têm	
amplo	acesso	às	oportunidades	de	financiamento,	em	especial	para	a	área	ambiental.	
	
Durante	 o	 X	 Encontro	 Nacional	 do	 CB27,	 em	 Brasília,	 tivemos	 a	 oportunidade	 de	
interagir	com	uma	série	de	atores	e	parceiros	para	 trocar	experiências	e	 identificar	os	
principais	desafios	e	oportunidades	ao	 financiamento	para	os	municípios.	Dos	debates	
surgem	 as	 principais	 demandas	 elencadas	 pelas	 capitais:	
	

• Combate	ao	PL	3729:	O	CB27	somará	esforços	e	integrará	a	campanha	nacional	
promovida	 pela	 ANAMMA	 contra	 o	 Projeto	 de	 Lei	 3729/04,	 que	 retira	 do	
município	 a	 possibilidade	 de	 interagir	 no	 licenciamento	 de	 projetos	 em	 seus	
territórios.	Consideramos	um	retrocesso	ambiental	e	 institucional,	caminhando	
no	sentido	contrário	de	um	dos	pilares	da	nação	brasileira:	o	Pacto	Federativo.		

• Cautela	 com	 os	 retrocessos:	Uma	série	de	 	 reformas	do	Governo	Federal,	no	
âmbito	 do	 Executivo,	 e	 de	 Projetos	 de	 Lei,	 no	 âmbito	 do	 Legislativo,	 impõem	
ameaças	à	autonomia	política	e	financeira	das	cidades.	Deve-se	prestar	atenção	e	
pressionar	para	que	os	municípios	não	percam	suas	autonomias	com	relação	a	
questões	 como	 licenciamento	 ambiental,	 contrapartidas	 em	 grandes	 obras	
públicas,	uso	e	ocupação	do	solo,	dentre	outros.	

• Acesso	 a	 financiamento	 internacional	 e	 a	 fundos	 públicos	 nacionais:	
identificamos	 dificuldades	 com	processos	morosos	 e	 burocráticos	 na	 obtenção	
de	financiamento	internacional,	tendo	a	agenda	ambiental	baixa	prioridade	para	
o	 Governo	 Federal	 na	 hora	 de	 autorizar	 o	 acesso	 a	 tais	 financiamentos.	
Buscaremos	 mudar	 essa	 ótica	 para	 que	 as	 cidade	 possam	 ter	 acesso	 a	 mais	
recursos	para	contribuir	com	o	cumprimento	das	metas	acordadas	em	acordos	
internacionais.	

• Recursos	de	fundos	públicos	nacionais:	Questionamos	mais	clareza	no	acesso	
a	 recursos	 de	 fundos	 nacionais,	 a	 exemplo	 dos	 Fundos	 Clima	 e	 Amazônia.	
Entendemos	 que	 programas	 e	 projetos	 desenvolvidos	 em	 uma	 capital	 tem	
capacidade	 de	 repercussão	 e	 influência	 em	 todo	 o	 estado	 e,	 nesse	 sentido,	
reivindicamos	uma	 linha	de	editais	voltada	para	a	 implantação	de	projetos	em	
cidades.	

• Momento	de	Planejar:	Em	contexto	de	contingenciamento	orçamentário	e	crise	
política	e	financeira,	o	momento	é	de	planejar	com	visão	de	médio	e	longo	prazo.	
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Gestões	 estão	 no	 momento	 de	 elaborar	 seus	 Plano	 Plurianuais	 e	 preverem	
orçamentos,	 e	 é	 neste	 momento	 que	 é	 importante	 transversalizar	 a	 questão	
ambiental.	É	imprescindível	integrar	o	risco	climático	nos	processos	de	tomada	
de	 decisão,	 do	 planejamento	 ao	 investimento,	 de	 modo	 a	 garantir	 a	
sustentabilidade	do	gasto	público	 (não	 apenas	dos	 financiamentos	de	 agências	
que	têm	clima	como	critério	de	financiamento).	

• Mecanismos	fiscais	inovadores:		impostos,	taxas	e	tributações	podem	ser	
reformulados	de	forma	a	alimentar	fundos	municipais	para	gestão	ambiental,	no	
qual	o	recurso	deve	ser	destinado	e	vinculado	à	elaboração	de	políticas	
ambientais	e	sustentáveis.	É	importante	fortalecer	o	SISNAMA	e	seus	entes	para	
salvaguardar	a	destinação	correta	dos	recursos	levantados.	

• Garantir	 o	 repasse	 da	 cota	 da	 TCFA:	 as	 capitais	 exigem	 que	 tenham	
respeitados	seus	direitos	no	recebimento	da	cota	que	cabe	aos	governos	 locais	
referente	ao	recolhimento	da	Taxa	de	Controle	e	Fiscalização	Ambiental	(TCFA).	
Não	é	mais	plausível	que	permitamos	mais	esse	ataque	à	autonomia	municipal	e	
ao	 Pacto	 Federativo.	 Por	 isso,	 esperamos	 que	 o	 Ministério	 do	 Meio	 Ambiente	
determine	que	os	repasses	aconteçam	de	forma	clara	e	transparente,	e	que	não	
precisem	passar	pelos	governos	estaduais.	

• Participação	 mais	 efetiva	 dos	 municípios	 na	 articulação	 federativa	 pelo	
Clima:	 Promover	 elo	 institucional,	 seja	 por	 meio	 de	 representantes	 ou	 pelos	
municípios	diretamente,	para	que	as	cidades	estejam	mais	diretamente	ligadas	à	
elaboração	 das	 políticas	 climáticas	 e	 a	 implantação	 de	 acordos	 internacionais.	
Para	 isso,	monitoraremos	 a	 estratégia	 de	 implantação	 da	NDC	 brasileira	 e	 sua	
interface	com	os	centros	urbanos.	

	
Por	 fim,	 reconhecemos	 a	 importância	 do	 apoio	 institucional	 e	 financeiro	 da	 Fundação	
Konrad	 Adenauer	 e	 da	 parceria	 institucional	 do	 ICLEI	 -	 	 Governos	 Locais	 pela	
Sustentabilidade	para	o	CB27.		Agradecemos	o	apoio	da	Secretaria	de	Meio	Ambiente	e	
Recursos	Hídricos	do	Distrito	Federal	e	da	Frente	Nacional	de	Prefeitos	para	a	realização	
bem	sucedida	do	evento.	
Nós,	 Secretários	de	Meio	Ambiente	das	 capitais	 presentes	 ao	 IX	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. Carlos	Fabricio	Dias,	Belém	
3. Mário	Wernerk,	Belo	Horizonte	
4. Daniel	 Pedro	 Rios	 Peixoto,	

Boa	Vista	
5. José	 Marcos	 da	 Fonseca,	

Campo	Grande	
6. Jackson	Souza,	Cuiabá	
7. Dâmaris	Seraphim,	Curitiba	
8. André	Lima,	Distrito	Federal	
9. Nelson	Mattos,	Florianópolis	
10. Maria	Águeda	Muniz,	Fortaleza	
11. Gilberto	Marques,	Goiânia	
12. Abelardo	Jurema	João	Pessoa	
13. Jorge	Souza,	Macapá	
14. Gustavo	Acioli,	Maceió	
15. Antônio	 Nelson	 de	 Oliveira	

Júnior,	Manaus	

16. Maria	Virgínia	Ferreira,	Natal	
17. Evercino	Moura	dos	Santos	Jr.,	

Palmas	
18. David	Monteiro,		Porto	Alegre	
19. Arlindo	 Junior	 Pedrosa,	 Porto	

Velho	
20. Carlos	Maurício	Guerra,	Recife	
21. Aberson	 Carvalho	 de	 Sousa,	

Rio	Branco	
22. Justino	 Carvalho	 Neto,	 Rio	 de	

Janeiro	
23. André	Fraga,	Salvador	
24. Maria	 de	 Lourdes	 Cavalcanti	

Fialho,	São	Luís	
25. Gilberto	Natalini,	São	Paulo	
26. Claudinei	Feitosa,	Teresina	
27. Luiz	 Emanuel	 Zouain	 da	

Rocha,	Vitória	

	
Com	muito	empenho	e	alegria,	Brasília,	24	de	abril	de	2017.	


