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Inovação e Soluções Locais pelo Clima
Melhorar a qualidade de vida das pessoas nas nossas cidades com eficiência no uso de
recursos naturais, humanos e financeiros é o que deve pautar a busca pela inovação e
aplicação de tecnologias. Para que nossas cidades sejam mais inteligentes, essas
ferramentas precisam ser colocadas a serviço da integração, de uma visão holística para
gestão (ou governança) e de novos padrões de relacionamento do cidadão com seu
entorno e os serviços públicos. A conduta ética baseada nos acordos globais sobre
sustentabilidade nos guia sem que deixemos de observar em sua aplicação a valorização
das culturas locais e suas identidades. Tecnologias como big data, blockchain e internet
das coisas são tendências disruptivas que já observamos e que podem apoiar nossas
agendas pela sustentabilidade local.
Essas provocações e a interação com exemplos concretos de ferramentas criadas para
responder a desafios que vivemos de forma inovadora pautaram nosso intercâmbio
durante o XIV Encontro Nacional do CB27, realizado em Teresina, capital do Piauí, entre
os dias 13 e 15 de junho.
A cidade sede do encontro nos inspira: uma cidade que, apesar de nascer planejada, tem
questões históricas resultantes de uma dinâmica de rápido crescimento populacional,
baixas taxas de renda per capita e arrecadação, e que, além disso, é desafiada pelas
mudanças do clima com o aumento da temperatura e pelo contraste gerado entre
períodos de escassez hídrica e inundações. Diante desses desafios, o Prefeito Firmino
Filho mostrou-nos como incorporou soluções tecnológicas e ambientais para amenizar
os impactos do clima da capital do Piauí.
Propõe-se no âmbito deste encontro promover Fóruns de Discussões de “Cidades
Quentes”, com o objetivo de buscar soluções comuns para mitigar os impactos
decorrentes do aumento da temperatura no contexto local brasileiro.
Consolidação institucional e foco estratégico
Ratificando o processo de planejamento iniciado no XIII Encontro de Vitória, realizado
em março, e aprofundado no Encontro de Coordenação Regional de Niterói, realizado
em maio, a presente reunião o Fórum CB27 validou o resultado das discussões e
aprovou metas coletivas.
Por meio do planejamento estratégico, atestamos nossa missão de promover cidades
engajadas na questão climática. Nossa visão é de sermos reconhecidos nacional e
internacionalmente como o grupo porta-voz dos interesses das capitais brasileiras para
agendas de vanguarda da sustentabilidade.
A partir deste encontro, três linhas temáticas serão perenes em nossas discussões e
monitoramento dos avanços em nossas capitais:
Para o horizonte do ano de 2020, ano de encerramento das atuais gestões municipais, o
foco do Fórum CB27 se concentrará nas discussões sobre: (i) planejamento climático;
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(ii) energia e (iii) arborização urbana com o intuito de garantir o aprofundamento das
discussões e continuidade das ações do Fórum CB27.
Relacionadas a cada uma dessas pautas, estabelecemos metas relevantes para o grupo.
Como resultado deste encontro, comprometemo-nos com o cumprimento da meta de
que todas as capitais brasileiras iniciem ainda em 2018 os processos de elaboração de
inventários de emissões de gases de efeito estufa, e que honrem seus compromissos com
o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia.
Da mesma maneira, estabelecemos como prioridade até 2019 o desenvolvimento dos
planos de arborização urbana municipal em todas as capitais brasileiras.
A consolidação e reconhecimento do CB27 não seriam possíveis 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 e proatividade da Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos de Teresina 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. Carlos Fabrício Crescente
Dias, Belém
3. Mário de Lacerda Werneck
Neto, Belo Horizonte
4. Daniel Pedro Rios Peixoto, Boa
Vista
5. Juares Samaniego, Cuiabá,
representado por Jackson
Messias
6. Marilza do Carmo Oliveira
Dias, Curitiba, representado por
Dâmaris Seraphim
7. Maria Águeda Muniz,
Fortaleza, representada por
Edilene Oliveira
8. Abelardo Jurema Neto, João
Pessoa
9. Marcio Roberto Sousa
Pimentel, Macapá
10. Gustavo Acioli Torres, Maceió
11. Antônio Nelson de Oliveira Jr.,
Manaus
12. Luciana Cordeiro Cavalcante
Cerqueira, Palmas

13. Mauricio Fernandes, Porto
Alegre, representado por José
Elenildo Araújo
14. Robson Damasceno, Porto
Velho
15. Bruno Schwambach, Recife,
representado por Carlos
Mauricio Guerra
16. Paola Fernanda Daniel, Rio
Branco
17. Justino Carvalho Neto, Rio de
Janeiro, representado por
Marcos Borges
18. André Fraga, Salvador
19. Maria de Lourdes Fialho, São
Luís, representada por Breno
Pessoa Simão Nogueira da
Cruz
20. Eduardo de Castro, São Paulo
representado por Rodrigo
Ravena
21. Olavo Braz, Teresina
22. Luiz Emanuel Zouain da
Rocha, Vitória

Com dedicação, Teresina, 14 de junho de 2018.
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