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Carta de Salvador 
14 de Março de 2017 

 
Nós, Secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras e seus representantes, 
reunidos no IX Encontro Nacional do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente das 
Capitais Brasileiras – CB27, em Salvador, Bahia, de 12 a 15 de março,  reiteramos a 
importância da existência deste grupo para troca de informações, apoio mútuo e 
promoção das políticas públicas ambientais entre as capitais. Realizamos ampla 
mobilização com entusiasmo e dedicação para o início e continuidade de mandatos, 
comprometidos com as premissas de sustentabilidade nas gestão pública Brasil afora. 
 
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 a valiosa contribuição do Coordenador Nacional Eduardo 
Matos, que cumpriu sua missão com empenho e louvor. Homenageamos a figura de 
Nelson Moreira Franco, um dos fundadores deste importante Fórum, por sua 
autenticidade, força e brilhante condução nos anos iniciais deste grupo. 
 
Em consonância com os objetivos estabelecidos pela Carta de Maceió, acordada durante 
o VIII Encontro Nacional do CB27, promovido de 23 a 25 de novembro de 2016, 
realizamos um intenso processo de (re)convocação e mobilização junto aos Secretários 
de Meio Ambiente para este evento. Este esforço resultou na presença e participação de 
22 Secretários e Representantes, e a realização de um grande seminário público para 
debater o papel das cidades no enfrentamento local às mudanças climáticas.  O encontro 
é considerado histórico por sua grandiosidade de público, intensa participação de 
gestores públicos,  pelo apoio do Prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, e 
pela presença de distintos representantes dos Ministérios de Meio Ambiente, Cidades, e 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Honrou-nos com sua participação 
ilustre o renomado cientista climático, integrante do PBMC e IPCC,  Carlos Afonso Nobre, 
para uma palestra magna, na qual elucidou de que maneira a mudança do clima afetará 
as cidades brasileiras. Nobre alertou-nos sobre o alto grau de vulnerabilidade dos 
nossos municípios, o que agrava um quadro de atual fragilidade econômica, ambiental e 
social. Estão convocadas, portanto, todas as capitais brasileiras para agirem com 
urgência e veemência para a construção de soluções inovadoras a este enorme desafio 
global, com significativo impacto local. 
 
Diante das urgentes demandas que se impõem aos gestores municipais de meio 
ambiente, o CB27 renovou os seus compromissos com o desenvolvimento de políticas 
públicas ambientais e urbanas que estejam conectadas aos grandes marcos globais, à 
legislação nacional, aos conceitos da Ciência e em conformidade com a sustentabilidade. 
Desta maneira, foi finalizado o processo de revisão e validação do Estatuto, que foi 
amplamente respaldado pelos membros presentes, para que seja dada sequência à 
institucionalização do grupo. Reconhecemos, portanto, como nosso papel o dever de:  i. 
promover o fortalecimento institucional das pastas de meio ambiente nas capitais; ii. 
buscar objetivos comuns; iii. promover a troca de experiências, conhecimento e apoio 
mútuo entre as secretarias de meio ambiente; iv. Proporcionar acesso a conhecimento e 
aprendizado;  e v. promover o papel das capitais como multiplicadoras em seus estados. 
 
 
Ademais,  revisamos o planejamento estratégico para o ano de 2017, elencamos 
prioridades temáticas para aprofundamento ao longo dos encontros nacionais do CB27 
e determinamos metas para o grupo. 
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Simbolizando, mais uma vez, o momento de renovação nas Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente nas capitais, o CB27 realizou eleições para os cargos de Coordenação e 
Conselhos, de acordo com os critérios e diretrizes do Estatuto.  Foram indicados, eleitos 
e conduzidos a suas respectivas funções, conforme descrito a seguir: 
 
1. Coordenador Nacional: André Fraga, Secretário Municipal de Cidade Sustentável e 
Inovação de Salvador 
2. Secretário-executivo: Daniel Pedro Rios Peixoto, Secretário Municipal de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente de Boa Vista 
 
3. Coordenadores Regionais:  
Sudeste – Justino Carvalho Neto (Rio de Janeiro) 
Norte – Evercino Moura dos Santos Jr (Palmas) 
Centro Oeste – José Marcos da Fonseca (Campo Grande) 
Sul – David Monteiro “Madalena” (Porto Alegre) 
Nordeste -  Maria Águeda Muniz (Fortaleza) 
 
4. Conselho Fiscal – Mario Werneck (Belo Horizonte) 
Carlos Fabricio Dias (Belém) 
Gustavo Acioli (Maceió) 
Suplentes para o Conselho Fiscal:  Augusto César de Mendonça Viana (Aracaju) 
Luiz Emanuel Zouain da Rocha (Vitória) 
 
Reunidos em plenária, nós, Secretários e seus representantes, determinamos metas a 
serem perseguidas ao longo do ano de 2017: 
 
Meta 1: a) Comprometer todos os Prefeitos das Capitais com Pacto Global de Prefeitos 
pelo Clima e Energia, e cumprir etapas do compromisso; 
b) Desenvolver e apresentar plano de trabalho para aplicação das metas de 
compromissos climáticos locais. 
Meta 2: Garantir que Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC Brasileira 
contemple as capacidades e demandas das cidades. 
Meta 3: Realizar 4 Encontros Nacionais sobre temas mais relevantes para as capitais 
para promover interações e conhecimento sobre estado da arte e boas práticas sobre os 
temas dos encontros 
Meta 4: Facilitar contato com pelo menos 15 instituições no ano nos temas selecionados 
pelos secretários 
Meta 5: Consolidar conhecimentos do Fórum em plataforma virtual acessível a todos 
Meta 6: Firmar parcerias com ANAMMAs Estaduais 
 
Principais demandas e necessidades do grupo: 
 
Políticas públicas desenvolvidas nas capitais tem um poder de repercussão em seus 
respectivos estados como nenhum outro município. Considerando que um fator 
preponderante para que a agenda climática avance no país é a criação de estratégias de 
comunicação e engajamento sobre o tema, se faz urgente que Fundos que reúnem 
recursos públicos e/ou privados direcionem parte de suas linhas de financiamento para 
as capitais. O CB 27 buscará, como prioridade, interlocução para que isso se torne 
realidade. 
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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. Juares Samaniego, Cuiabá 
7. Carcius Azevedo, Distrito Federal 
8. Maria Águeda Muniz, Fortaleza 
9. Gilberto Marques, Goiânia 
10. Carolina Cigerza, João Pessoa 
11. Gustavo Acioli, Maceió 
12. Antônio Nelson de Oliveira Júnior, Manaus 
13. Evercino Moura dos Santos Jr., Palmas 
14. David Monteiro,  Porto Alegre 
15. Arlindo Junior Pedrosa, Porto Velho 
16. Bruno Schwambach, Recife 
17. Aberson Carvalho de Sousa, Rio Branco 
18. Justino Carvalho Neto, Rio de Janeiro 
19. André Fraga, Salvador 
20. Maria de Lourdes Cavalcanti Fialho, São Luís 
21. Gilberto Natalini, São Paulo 
22. Luiz Emanuel Zouain da Rocha, Vitória 

 
 
 
Com muito otimismo, Salvador, 14 de março de 2017. 
 


