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Carta de Florianópolis 

16 de abril de 2019 
 

Reunidos para o XVI Encontro Nacional do Fórum de Secretários de Meio 

Ambiente das capitais brasileiras, realizado em Florianópolis entre os dias 14 e 

16 de abril, nós Secretários e Secretárias estamos convencidos de que a pauta 

de eficiência energética assume centralidade estratégica em nosso trabalho.  

 

Considerando que as cidades, hoje, concentram a maior quantidade de 

emissões de gases de efeitos estufa e poluentes atmosféricos provenientes do 

consumo de energia em edificações e de queima de combustíveis fósseis para o 

transporte, as cidades devem adotar soluções para ampliar a eficiência 

energética e garantir a qualidade do ar de maneira ampla e rápida. Neste 

sentido, elegemos essa pauta como foco de nossa discussão e incidência para o 

ano de 2019, a fim de aprofundar o conhecimento, experiências e práticas que 

podem ser adotadas e gerar impacto coletivamente.  

 

A cidade de Florianópolis, reconhecida por seu ambiente de criatividade, 

inovação e concentração de oportunidades para novas tecnologias, foi o 

laboratório vivo ideal para identificarmos soluções inovadoras. Ao conhecermos 

experiências icônicas como a Creche Hassis, modelo em sustentabilidade 

considerando suas matérias primas, processo de construção, instalações e 

impacto na comunidade local, sendo a primeira escola do Brasil com certificação 

LEED Platina, e o Sapiens Parque, hub de inovação que reúne empresas de 

tecnologia e laboratórios para estudar e ampliar a utilização de energias 

sustentáveis na cidade.  

 

Não apenas em Florianópolis, como também outras cidades têm compartilhado 

suas experiências bem-sucedidas de políticas públicas, por exemplo, o Programa 

Palmas Solar, de Palmas, e o IPTU Amarelo, de Salvador. Nesta oportunidade, 

também tivemos a oportunidade de nos conectarmos com as experiências 

internacionais das cidades sul-americanas de Santa Fé, na Argentina, com sua 

Estratégia de Resiliência, e Área Metropolitana del Valle de Aburrá e Colômbia, 

com seu Programa Integral de Qualidade do Ar, em painel de debates durante 

nosso encontro.  

 

O espaço para gerar inovação e criatividade deve ser sempre cultivado na gestão 

pública, como ferramenta para melhorar a eficiência de recursos financeiros, 

humanos e ambientais nas cidades, mesmo com a pressão cotidiana que 

enfrentam os gestores públicos, destacou o prefeito Gean Loureiro. 

 

Foco em eficiência energética e renovação da governança 

 

No primeiro Encontro Nacional do ano, realizamos eleições para apontar as 

novas lideranças do Fórum CB27. Este momento representou o encerramento 

da colaboração de dois anos do Secretário de Inovação e Resiliência de Salvador, 
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André Fraga, como coordenador nacional do grupo. Agradecemos o forte 

empenho e dedicação do Secretário como nossa principal liderança, pelas 

importantes conquistas obtidas. 

 

Em consonância com o espírito democrático, transparente e sereno que 

conferimos aos processos de renovação da liderança, temos a satisfação de 

apontar a nova coordenação nacional para o mandato até 2020: 

 

Coordenadora Nacional: Secretária Maria Águeda Muniz, Fortaleza 

 

Coordenador Nacional Adjunto: Secretário Mauricio Fernandes, Porto Alegre 

 

Coordenadores regionais: 

Norte: Luzimeire Carreira, Palmas 

Nordeste: José Neves, Recife 

Centro-Oeste: Jackson Messias, Cuiabá 

Sudeste: Luiz Emanuel Zouain da Rocha, Vitória 

Sul: Nelson Gomes Mattos Junior, Florianópolis 

 

Em Assembleia, nós nos comprometemos com a renovação dos objetivos e 

metas estratégicas para o ano, a fim de manter e ampliar os espaços de 

influência do grupo de secretários de meio ambiente das capitais. 

Comprometemo-nos com a abertura de novos canais de comunicação com o 

Governo Federal, propondo um diálogo com o Ministério do Meio Ambiente a 

fim de apresentar a nova liderança e pautas do CB27. 

 

Ao longo do ano, teremos delegações para eventos nacionais, regionais e 

internacionais, a fim de qualificar a discussão e inserção das capitais brasileiras 

nas negociações regionais e internacionais de sustentabilidade. Desta forma, 

será realizado mais um Encontro Nacional do Fórum CB27 neste ano, na cidade 

de Porto Alegre, e também teremos participação no Fórum Brasil de Gestão 

Ambiental, Semana Climática da América Latina e Caribe (LACCW) e Conferência 

Nacional de Mudanças Climáticas, eventos realizados ao longo de 2019 no Brasil. 

 

Destacamos ainda o fortalecimento de laços e aproximação de instituições 

públicas e privadas com o Fórum CB27, que nos proporcionam novos 

conhecimentos e conexões para implementar efetivamente nossas metas. Neste 

encontro, contamos com a participação de oito instituições nacionais e 

internacionais em nosso encontro:  IPAM, CGEE, CDP Cities, BYD, Fórum 

Brasileiro de Mudança Climática, Youth Climate Leaders, Plant-for-the-Planet e 

Green Building Council. Temos o objetivo de ampliar as conexões com o setor 

privado, abrindo perspectivas de patrocínios a parceiros alinhados à nossa 

missão para garantir a continuidade do Fórum. 

 

A consolidação e reconhecimento do CB27 não seriam possíveis sem o apoio das 

instituições parceiras que nos acompanham desde nossa fundação. Desta 
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forma, com grande satisfação agradecemos à Fundação Konrad Adenauer, pelo 

apoio institucional e financeiro, e ao ICLEI - Governos Locais pela 

Sustentabilidade, pela parceria institucional. Valorizamos, também, o empenho e 

proatividade da Secretaria de Meio Ambiente de Florianópolis para a realização 

bem sucedida do evento. 

 

Nós, Secretários e Secretárias de Meio Ambiente das capitais presentes ao 

XVI Encontro Nacional do Fórum Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das 

Capitais Brasileiras – CB27, subscrevemos a carta: 

 

1. Juares Samaniego, Cuiabá, 

representado por Jackson 

Messias;  

2. Luiz Eduardo Costa, Campo 

Grande; 

3. Marilza do Carmo Oliveira 

Dias, Curitiba, representado 

por Dâmaris Seraphim; 

4. Maria Águeda Muniz, 

Fortaleza; 

5. Nelson Mattos Junior, 

Florianópolis; 

6. Gilberto Marques, Goiânia; 

7. Marcio Roberto Sousa 

Pimentel, Macapá; 

8. Luzimeire Carreira, Palmas; 

9. Mauricio Fernandes, Porto 

Alegre; 

10. Robson Damasceno, Porto 

Velho, representado por 

Yaylley Jezini; 

11. José Neves, Recife; 

12. Justino Carvalho Neto, Rio 

de Janeiro, representado por 

José Miguel Pacheco; 

13. André Fraga, Salvador; 

14. Olavo Braz, Teresina, 

representado por Claudinei 

Feitosa; 

15. Luiz Emanuel Zouain da 

Rocha, Vitória

 

 

 

Com espírito de inovação, Florianópolis, 16 de abril de 2019. 


