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CARTA DOS PARCEIROS

CARTA DA
COORDENAÇÃO

O

gases de efeito estufa reportados, nove
análises de vulnerabilidade reportadas e
quatro planos de ação climática. É, sem
reúne

dúvida, uma conquista e demonstra o

pastas

comprometimento desta rede de cidades

responsáveis pelo meio ambiente

em avançar nas ações necessárias para

Fórum
os

CB27,

dirigentes

que
das

nas prefeituras das 26 capitais brasileiras

cumprir com o Acordo de Paris.

e no governo do Distrito Federal, é
uma das principais redes de cidades

Além disso, a maioria das cidades do

brasileiras e referência na promoção da

CB27 já implementou, pelo menos, uma

sustentabilidade urbana. É um importante

política pública inspirada em outra cidade

espaço de troca de experiências sobre

integrante do grupo, a partir dos encontros

projetos de gestão ambiental, com base

e discussões. São vários os exemplos de

nas boas práticas de todas as capitais, e

capitais referência em políticas públicas

que conta com dois relevantes parceiros,

nas áreas de licenciamento ambiental,

com

reflorestamento,

competência

comprovada

no

arborização

urbana,

desenvolvimento da capacidade técnica

gestão de resíduos, energia, educação

dos municípios para a implementação

ambiental, mudanças climáticas, entre

e a busca de financiamento de projetos

outros.

sustentáveis e replicáveis, na organização
dos frequentes encontros presenciais – e

Mais

recentemente,

propusemos

agora também virtuais devido ao novo

a criação de uma rede de troca de

coronavírus –, além das atividades de

sementes de espécies ameaçadas, de

comunicação e advocacy: a Fundação

forma a garantir a conservação da flora

Konrad Adenauer e o ICLEI - Governos

brasileira em risco de extinção e propor

Locais pela Sustentabilidade.

o seu uso sustentável: o projeto Bandeira
Verde - Capitais pela Biodiversidade. Este

conseguimos

é o primeiro projeto do CB27 que conecta

avanços importantes para as nossas

todas as capitais brasileiras em um

cidades,

comprometimento

objetivo comum e já conta com a adesão

com o Pacto Global de Prefeitos pelo

de 13 capitais. Os desafios ambientais

Clima e Energia e Cities With Nature,

não conhecem fronteiras; portanto, ações

que permitiram o avanço da agenda

locais coordenadas entre cidades têm a

ambiental

capacidade de gerar benefícios globais.

Nesses

últimos
como

anos,
o

urbana

das

capitais:

13

inventários municipais de emissões de

Vai se iniciar um novo ciclo, que trará

4

consigo oportunidades ímpares para
avançar na agenda ambiental urbana.
As

transições

bem-sucedidas

foram

fundamentais para a continuidade e
a relevância da atuação do CB27 e,
consequentemente,
oportunidades

para

trouxeram
os

mais

municípios

avançarem na agenda ambiental urbana.
O sucesso do CB27 deve-se à capacidade
de integração e colaboração entre as
capitais e, desde sua fundação, mantém
esse espírito de cooperação. Esse é, sem
dúvida, o maior valor do Fórum CB27.

Bernardo Egas
Secretário Municipal de Meio Ambiente
do Rio de Janeiro e Coordenador Nacional
do CB27

5

BREVE HISTÓRICO
INSTITUCIONAL

O

O estreitamento das relações com outras
instituições e organizações, sejam elas
públicas ou privadas, é um importante
de

legado da trajetória do Fórum CB27, que

Meio Ambiente das Capitais

atualmente integra a Comissão Técnica

Brasileiras - CB27 reúne os

Tripartite do Conselho Nacional de Meio

Fórum

de

Secretários

responsáveis

Ambiente, órgão que propõe estratégias

pelo meio ambiente nas prefeituras das

e diretrizes para promover a gestão

26 capitais brasileiras e no governo do

ambiental compartilhada entre União,

Distrito Federal, fortalecendo a relação

estados e municípios.

dirigentes

das

pastas

entre esses órgãos e estimulando uma
ação coordenada entre eles. Além disso,
o Fórum CB27 constitui um espaço

CRIAÇÃO

para intercâmbio de experiências em
sustentabilidade urbana e avanço em
agendas ambientais de vanguarda.

O

CB27

foi

criado

durante

o

processo de preparação das

Este diálogo intermunicipal é estabelecido
por meio de Encontros Nacionais e

cidades

brasileiras

para

a

Conferência das Nações Unidas sobre o

Regionais, realizados periodicamente

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20),

e recepcionados pelas capitais. Desde

em maio de 2012, a partir de uma

2012, foram realizados 18 Encontros

proposta do então Secretário de Meio

Nacionais e 16 Encontros Regionais,

Ambiente da cidade do Rio de Janeiro,

além de visitas técnicas e missões

Carlos Alberto Muniz.

internacionais para compartilhamento
de

experiências.

deste

Publicada nesse mesmo mês, a Carta

intercâmbio e do apoio mútuo entre

do Rio de Janeiro pela Sustentabilidade

as secretarias das capitais brasileiras,

é considerada o marco inicial do Fórum

o

com

CB27. O documento é resultado do

outros níveis de governo, por meio da

primeiro Encontro Nacional, realizado

participação em órgãos de governança

na capital fluminense, que contou com

federais e estaduais.

a presença de 23 titulares das pastas de

CB27

Para

fortalece

o

além

diálogo

meio ambiente das capitais brasileiras.

6

O Fórum nasceu com o objetivo de

GOVERNANÇA

promover a articulação política entre as
capitais por meio de encontros entre

de sucesso na gestão ambiental e,

A

principalmente, buscar soluções para

regionais, com representantes eleitos

os problemas ambientais comuns das

pelo colegiado anualmente por meio de

cidades brasileiras, reunindo esforços

eleições. O pleito é realizado no primeiro

para o enfrentamento às mudanças do

encontro nacional do Fórum CB27 de

clima. Esta temática, inclusive, faz parte

cada ano.

os secretários e secretárias de meio
ambiente, para que eles pudessem
cooperar

através

de

seus

casos

governança do CB27 é composta
por uma coordenação nacional,
uma

adjunta

e

coordenação
cinco

nacional

coordenadorias

dos assuntos frequentemente debatidos
durante os encontros do Fórum, ao
lado de adaptação e resiliência, gestão
ambiental,

licenciamento,

inteligentes,

educação

PARCEIROS

cidades
ambiental,

financiamento e economia verde.

D

esde sua fundação, o CB27
conta com apoio institucional e

Ao longo dos anos, o CB27 vem
acumulando avanços e conquistas e

financeiro da Fundação Konrad

Adenauer Brasil. Em 2017, o ICLEI, que já

hoje é um grupo permanentemente

vinha acompanhando o desenvolvimento

mobilizado e apartidário, preocupado

do Fórum desde o início, oficializou a

com

que

parceria com a KAS Brasil para contribuir

mobilizam os territórios e comprometido

com a curadoria de conteúdo e o

na busca de soluções para os problemas

fortalecimento institucional do grupo. A

em comum das cidades brasileiras.

parceria com ambas as organizações

as

questões

ambientais

é fundamental para o planejamento
estratégico e a realização dos encontros
do Fórum CB27.

7

NÚMEROS DO CB27
2012-2020

19

16

Encontros Nacionais

23

Encontros Regionais

20

capitais

capitais

com planos de

brasileiras receberam

arborização

os encontros

27

As cidades que compõem
o Fórum representam cerca

capitais

comprometidas com o

de um quarto da população

Pacto Global de Prefeitos

brasileira e mais de um

pelo Clima e a Energia

terço do PIB nacional
(IBGE, 2013)

12

capitais

com Plano de Ação
Climática

8

LISTA DE ENCONTROS
2012-2020
2012

Março

Maio

Encontro Regional em Teresina (PI)

I Encontro Nacional, no Rio de Janeiro (RJ)

Abril
Encontros Regionais em Manaus (AM) e
Brasília (DF)

2013
Março

Outubro

Encontros Regionais em Belo Horizonte

III Encontro Nacional, em Salvador (BA) -

(MG), Goiânia (GO) e Belém (PA)

Resíduos Sólidos e Mudanças Climáticas

Abril
Encontro Regional em Salvador (BA)
II Encontro Nacional, em Porto Alegre (RS)

2014
Março

Novembro

IV Encontro Nacional, em São Paulo

V Encontro Nacional, em Belo Horizonte

(SP) - Mudanças Climáticas: Desafios e

(MG) - Planejamento Estratégico do Fórum

Oportunidades
Jornada Nacional sobre Cidade e
Encontro Regional em Manaus (AM)

Mudanças Climáticas

Maio

Dezembro

Encontros Regionais em Curitiba (PR) e

Participação na COP-20 em Lima, no Peru

João Pessoa (PB)

9

2015

Março

Outubro

Encontro Regional em Aracaju (SE) - Coleta

Encontro Regional em Curitiba (PR)

de resíduos sólidos, eficiência energética e
reflorestamento.

Participação no programa de diálogo
“Brazilian Cities in Action to Halt Climate

Julho

Change” na Alemanha, Bélgica e Holanda

VI Encontro Nacional, em Natal (RN) Conferência do Clima (COP-21)

Seminário Cidades Resilientes:
comunidade e clima

Agosto
Encontro Regional de Gestão Ambiental,

Dezembro

em Macapá (AP)

Participação na COP-21, em Paris (França)

2016

Fevereiro

Agosto

Encontro Regional em Fortaleza (CE)

Encontro com o ministro do Meio
Ambiente, José Sarney Filho

Março
VII Encontro Nacional, no Rio de Janeiro

Novembro

(RJ) - Consequências da COP-21

VIII Encontro Nacional, em Maceió (AL) Acordos Globais de Sustentabilidade

Abril
Encontro Regional em Rio Branco (AC)

Dezembro
Estabelecimento da parceria entre CB27,

Julho

ICLEI e KAS Brasil

Encontro Regional em Cuiabá (MT) Desafios Ambientais do Centro-Oeste

10

2017

Março

Julho

IX Encontro Nacional, em Salvador (BA) -

Encontro Regional em Campinas (SP) -

Cidades e Mudanças Climáticas

Gestão Ambiental

Entrega de contribuição à estratégia da

XI Encontro Nacional, em João Pessoa

NDC brasileira

(PB) - Licenciamento ambiental nas
capitais

Eleição de lideranças do CB27
Novembro
Abril

XII Encontro Nacional, em Recife - Educar

X Encontro Nacional, em Brasília (DF) -

para uma cidade sustentável

Financiamento e governança
Dezembro
Participação na COP-23, em Bonn
(Alemanha)

2018

Março

Novembro

Encontro Regional em Manaus (AM) -

I Fórum de Cidades Quentes, em Porto

Arborização Urbana

Velho (RO)

XIII Encontro Nacional, em Vitória (ES) -

XV Encontro Nacional, em Curitiba (PR) -

Mudanças climáticas e saúde

Natureza como base para o desenvolvimento

Lançamento do site institucional do Fórum

Dezembro
Apresentação do CB27 ao novo governo

Junho

federal eleito

XIV Encontro Nacional, em Teresina (PI) Inovação e soluções locais pelo clima

Reunião com o futuro ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles

11

2019
Abril

Agosto

XVI Encontro Nacional, em Florianópolis

Participação na Semana do Clima da

(SC) - Energia Sustentável e Inovação nas

América Latina e Caribe

Capitais
Novembro
XVII Encontro Nacional, em Recife (PE)

2020
Fevereiro

Julho

XVIII Encontro Nacional, em São Paulo (SP)

II Diálogo Virtual do CB27

Maio
I Diálogo Virtual do CB27
Lançamento do projeto Bandeira Verde

12

PROJETOS E INICIATIVAS
Ao participarem do Fórum CB27, as secretarias

Cities With Nature

de Meio Ambiente das capitais brasileiras
podem se envolver com diversas iniciativas
que geram benefícios e impactos positivos
em seus territórios, além de possuir uma rede

Plataforma compartilhada que proporciona

de apoio para a implementação de projetos

oportunidades para que as cidades e seus

ambientais. Confira algumas delas:

parceiros se engajem e se conectem em
processos

Bandeira Verde

da

natureza,

participem de trocas de ideias

e sejam

inspiração

de
para

integração
promover

ações

que

beneficiem as pessoas e o meio ambiente.
O projeto Bandeira Verde – Capitais pela

Pacto Global de Prefeitos

Biodiversidade propõe a criação de uma rede
de troca de sementes de espécies ameaçadas,
garantindo a conservação da flora brasileira
em risco de extinção e propondo o seu

Ao aderirem ao Pacto Global de Prefeitos pelo

uso sustentável. Até o final de 2020 foram

Clima e a Energia (GCoM), as cidades do CB27

realizadas trocas de 7.400 sementes entre três

se tornam agentes de mudança e líderes na

capitais - Rio de Janeiro, Recife e João Pessoa.

ação climática e se comprometem com a

Aderiram ao projeto 13 capitais do CB27.

elaboração de estudos como o Inventário de
Emissões de Gases de Efeito Estufa.

ICLEI Innovation
Newsletter

FÓRUM CB27
E D I Ç Ã O

0 2

•

S E T E M B R O

2 0 2 0

Parceria entre o ICLEI América do Sul e a
Publicae, o ICLEI Innovation visa fortalecer
a gestão e a sustentabilidade das cidades,
apoiando-as

na

promoção

de

espaços

verdes e na adoção de soluções baseadas na

N E W S L E T T E R

Foto: IPBES

BREVE MENSAGEM

N

º02

TABELA DE
CONTEÚDOS
II Diálogo Virtual • P. 2

ICLEI Innovation recebe 57
P O R

B E R N A R D O

E G A S

Nesta segunda edição trazemos as iniciativas e eventos dos
últimos dois meses que, apesar das limitações derivadas do
distanciamento social, teve o efetivo apoio e participação do
CB27.

inscrições • P.2
Adesões ao programa Bandeira
Verde • P.3
Salvador lança Índice de Risco
Climático • P.4
CB27 participa do Seminário

É com alegria e muita satisfação que, em cada encontro

Salvador Cidade Inovadora • P.4

nosso, revejo meus colegas que, incansavelmente, trabalham
Conferência dos Parceiros - KAS
em prol da sustentabilidade urbana de cada das cidades que

Brasil • P.5

representam.
Diálogos Sustentáveis: Recife e
Rio de Janeiro • P.5

natureza que gerem resultados mensuráveis.

A cada dois meses, o CB27 envia um boletim

As soluções inovadoras criadas por startups

virtual com notícias, informações de interesse,

aceleradas pelo projeto terão sua aplicação e

agenda de eventos e artigos de opinião dos

escalabilidade testadas nas cidades do CB27.

secretários e secretárias.

13

PERFIL
DAS
CAPITAIS

14

ARACAJÚ
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Não possui.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Aracaju recebeu o 11°
Encontro Regional com o tema Coleta de
resíduos sólidos, eficiência energética e
reflorestamento nos dias 11 a 13 de março de
2015.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?
Não ocupou nenhuma coordenação.

Último Secretário
Augusto Cesar de Mendonça Viana
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Participou de algum evento externo
representando o fórum?

É associado ao ICLEI?

Sim (2016)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2017)

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Participação de Augusto César Viana,
Secretário de Meio Ambiente de Aracaju em
2017, no Encontro Nordestino de Arborização
Urbana, em 17 de outubro de 2017.
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BELÉM
Atuação da capital junto ao CB27 e iniciativas
correlatas:
A cidade de Belém em novembro de 2018
participou do Fórum de Cidades Quentes,
promovido pelo CB27, que explorou como as
cidades brasileiras podem desenvolver medidas
de enfrentamento aos efeitos das ilhas e ondas
de calor em suas políticas e planejamentos de
desenvolvimento urbano e uso do solo.
Em setembro de 2019, a cidade de Belém
participou do Fórum de Cidades Amazônicas,
evento que debateu com autoridades e
especialistas em desenvolvimento sustentável
os desafios enfrentados pelas gestões

Último Secretário
Pio Menezes Veiga Netto
Secretário Municipal de Meio Ambiente

municipais na região na temática de mudança
É associado ao ICLEI?

Não

É comprometido com o GCoM?

Não

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Não

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Não ocupou a coordenação.

Possui Plano de Arborização?

Sim

Participou de algum evento externo

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

do clima.
Em novembro de 2020 a cidade de Belém
também participou do Fórum de Cidades PanAmazônicas (FCPA), plataforma permanente
para a troca de conhecimentos e experiências
entre governos locais da região amazônica,
com o objetivo de promover o desenvolvimento
sustentável.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Belém recebeu o 6° Encontro
Regional no dia 26 de março de 2013.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?

representando o fórum?
Não representou o fórum em eventos externos.
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BELO HORIZONTE

Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Belo Horizonte se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A
participação da cidade reforça o importante
papel e compromisso dos governos locais,

Último Secretário
Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente

com a agenda de biodiversidade se alinhando
com a próxima Conferência das Partes

É associado ao ICLEI?

Sim (1993)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2013)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

(COP15) da Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), que acontecerá em 2021, na
China.
A cidade de Belo Horizonte, em novembro
de 2018, participou do Fórum de Cidades
Quentes, promovido pelo CB27, que
explorou como as cidades brasileiras podem
desenvolver medidas de enfrentamento aos
efeitos das ilhas e ondas de calor em suas
políticas e planejamentos de desenvolvimento
urbano e uso do solo.
Já recebeu encontros do CB27? A cidade
de Belo Horizonte recebeu o 4° Encontro
Regional no dia 05 de março de 2013 e o V
Encontro Nacional, com o tema Planejamento
Estratégico do Fórum nos dias 12 a 14 de
novembro de 2014.

* Selo de Mitigação e Adaptação
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Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Belo Horizonte participa da
Coordenação Regional do Sudeste através
da representação do Secretário Municipal do
Meio Ambiente Mário de Lacerda Werneck
Neto, de 2020 a 2021.
Participou de algum evento externo
representando o fórum? Não representou o
fórum em eventos externos.

5º Encontro do CB27 em Belo Horizonte
Novembro de 2014
Jornada Nacional sobre Cidades e Mudanças
Climáticas do ICLEI em parceria com a
Prefeitura de Belo Horizonte e a Fundação
Konrad Adenauer

18

BOA VISTA

Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Em setembro de 2019, a cidade de Boa Vista
participou do Fórum de Cidades Amazônicas,
evento que debateu com autoridades
e especialistas em desenvolvimento
sustentável os desafios enfrentados pelas
gestões municipais na região quanto à
temática de mudança do clima.
Último Secretário
Já recebeu encontros do CB27? Não

Daniel Pedro Rios Peixoto

recebeu eventos.

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Já ocupou alguma coordenação do CB27? A

e Meio Ambiente

cidade de Boa Vista participou na Secretaria
Executiva através da representação do

É associado ao ICLEI?

Não

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Não

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Secretário de Serviços Públicos e Meio
Ambiente Daniel Pedro Rios Peixoto, de 2017
a 2018.
Participou de algum evento externo
representando o fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

* Selo de Adaptação
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BRASÍLIA

Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Não.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Brasília recebeu o 3° Encontro
Regional no dia 18 de abril de 2012
e o X Encontro Nacional com o tema
Financiamento e Governança nos dias 23 a
25 de abril de 2017
Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Último Secretário
José Sarney Filho
Secretário de Meio Ambiente

Não ocupou a coordenação.
É associado ao ICLEI?

Não

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Não

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

* Selo de Mitigação e Adaptação
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CAMPO GRANDE

Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Não.
Já recebeu encontros do CB27?
Não recebeu eventos.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Campo Grande participou da
Coordenação Regional do Centro Oeste

Último Secretário

através da representação do Secretário

Luís Eduardo Costa

Municipal de Meio Ambiente José Marcos da

Secretário Municiapal de Meio Ambiente

Fonseca, de 2017 a 2018.

e Gestão Urbana

Participou de algum evento externo

É associado ao ICLEI?

Não

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.
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CUIABÁ

Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Cuiabá, em novembro de 2018,
participou do Fórum de Cidades Quentes,
promovido pelo CB27, que explorou como
as cidades brasileiras podem desenvolver
medidas de enfrentamento aos efeitos das
ilhas e ondas de calor em suas políticas e
planejamentos de desenvolvimento urbano e
uso do solo.

Último Secretário
Juares Silveira Samaniego

Já recebeu encontros do CB27?

Secretário Municipal de Meio Ambiente

A cidade de Cuiabá recebeu o 16° Encontro

e Desenvolvimento Urbano

Regional com o tema Desafios Ambientais do
Centro-Oeste nos dias 4 a 6 de julho de 2016

É associado ao ICLEI?

Não

Já ocupou alguma coordenação do CB27?

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

A cidade de Cuiabá participou da
Coordenação Regional do Centro-Oeste
através da representação do Secretário
Adjunto do Meio Ambiente Jackson Messias,
de 2019 a 2020.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.
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CURITIBA
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Curitiba se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A
participação da cidade reforça o importante
papel e compromisso dos governos locais,
com a agenda de biodiversidade se alinhando

Último Secretário
Marilza do Carmo Oliveira Dias
Secretária Municipal de Meio Ambiente

com a próxima Conferência das Partes
(COP15) da Convenção da Diversidade

É associado ao ICLEI?

Sim (1992)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Sim

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2016)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

Biológica (CDB), que acontecerá em 2021,
na China. Inspirada pelos encontros,
implementou a TCFA (Taxa de Controle
e Fiscalização Ambiental) e estabeleceu
parceria com a Plant-for-the-Planet,
organização que, através da educação
ambiental, incentiva o plantio de árvores.
Já recebeu encontros do CB27? A cidade
de Curitiba recebeu o 9° Encontro Regional
no dia 8 de maio de 2014 e o XV Encontro
Nacional com o tema Natureza como Base
para o Desenvolvimento nos dias 21 a 23 de
novembro de 2018.

* Selo de Adaptação
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Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Curitiba participa da Coordenação
Regional do Sul através da representação
da Secretária Municipal de Meio Ambiente
Marilza Dias, de 2020 a 2021.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

13° Encontro Regional do CB27 - Curitiba
Outubro de 2015
Reunião preparatória sobre a COP-21
durante o I Seminário Cidades Resilientes,
Comunidade e Clima

I SECIRE - I Seminário Cidades Resilientes
Comunidade e Clima - Curitiba
Outubro de 2015
Parque Natural Municipal Barigui
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FLORIANÓPOLIS
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Não.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Florianópolis recebeu o XVI
Encontro Nacional com o tema Energia
Sustentável e Inovação nas Capitais nos dias
14 a 16 de março de 2019.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Último Secretário

A cidade de Florianópolis participou da

Nelson Gomes Mattos Júnior

Coordenação Regional do Sul através

Secretário Municipal de Meio Ambiente,

da representação do Secretário de Meio

Planejamento e Desenvolvimento

Ambiente e Desenvolvimento Urbano Nelson
Gomes Mattos Junior de 2019 a 2020.

É associado ao ICLEI?

Sim (2019)

Participou de algum evento externo

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2013)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.
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FORTALEZA
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Fortaleza se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A

Último Secretário

participação reforça o importante papel e

Maria Águeda Pontes Caminha Muniz

compromisso dos governos locais, com a

Secretária Municipal de Urbanismo

agenda de biodiversidade se alinhando com a

e Meio Ambiente

próxima Conferência das Partes (COP15) da
Convenção da Diversidade Biológica (CDB),

É associado ao ICLEI?

Sim (2012)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2012)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

que acontecerá em 2021, na China.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Fortaleza recebeu o 14°
Encontro Regional no dia 24 de fevereiro de
2016, durante a II Jornada sobre cidades e
Mudanças Climáticas.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Fortaleza participou da
Coordenação Nacional através da
representação da Secretária Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente Maria Águeda
Muniz, de 2019 a 2020, e participou da
Coordenação Regional com a representação
de Maria Agueda Maria Muniz, de 2017 a
2018.
* Selo de Mitigação e Adaptação
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Participou de algum evento externo
representando o fórum?
Participação de Maria Águeda, Secretária de
Meio Ambiente da Cidade de Fortaleza no
painel de Gestão Pública para um Oceano Azul
no The Ocean Day, em 6 de junho de 2020.

14° Encontro Regional do CB27 - Fortaleza
Fevereiro de 2016
Fundação Konrad Adenauer Brasil
Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente

Passagem de bastão! Nova coordenação
do CB, com a liderança de Águeda Muniz, da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente - Seuma Fortaleza, contando com
Maurício Fernandes, de Porto Alegre, como
coordenador nacional adjunto.

27

GOIÂNIA
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Goiânia se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação da flora
brasileira em risco de extinção e propondo
o seu uso sustentável. A participação da

Último Secretário

cidade reforça o importante papel e o

Gilberto Martins Marques Neto

compromisso dos governos locais com a

Presidente da Agência Municipal

agenda de biodiversidade se alinhando com a

do Meio Ambiente

próxima Conferência das Partes (COP15) da
É associado ao ICLEI?

Sim (2007)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Não

2013.

Participa do Cities With Nature?

Sim

Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

Convenção da Diversidade Biológica (CDB),
que acontecerá em 2021, na China.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Goiânia recebeu o Encontro
Regional do Fórum no dia 21 de março de

A cidade de Goiânia participa da
Coordenação Regional do Centro-Oeste com
a representação do Presidente da Agência
Municipal do Meio Ambiente Gilberto Marques
Neto, de 2020 a 2021.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

* Selo de Adaptação
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JOÃO PESSOA
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de João Pessoa se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A
participação da cidade reforça o importante
papel e o compromisso dos governos locais
com a agenda de biodiversidade se alinhando

Último Secretário
Abelardo Jurema Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente

com a próxima Conferência das Partes (COP
É associado ao ICLEI?

Sim (20a7)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

dias 30 de julho a 1 de agosto de 2017.

Participa do C40?

Não

Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2014)

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

15) da Convenção da Diversidade Biológica
(CDB), que acontecerá em 2021, na China.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de João Pessoa recebeu o 10°
Encontro Regional nos dias 21 e 22 de maio
de 2014 e o XI Encontro Nacional com o tema
Licenciamento Ambiental nas Capitais, nos

A cidade de João Pessoa participa da
Coordenação Regional do Nordeste através
da representação do Secretário Municipal de
Meio Ambiente Abelardo Jurema Neto, de
2020 a 2021.
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Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Participação de Abelardo Jurema Neto,
Secretário do Meio Ambiente de João
Pessoa em 2017, no Encontro Nordestino de
Arborização Urbana em 17 de outubro de 2017
e no II Encontro de Gestores Municipais de
Paraíba, organizado pela Anamma em 9 de
junho de 2017.

XI Encontro Nacional do CB27 - João Pessoa
Julho a Agosto de 2017
Licenciamento ambiental nas capitais

Encontro Regional do CB27 - João Pessoa
Maio de 2014
com a participação do Ministério de Meio
Ambiente, C40, ICLEI, WRI e a Fundação
Konrad Adenauer
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MACAPÁ
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Em setembro de 2019 a cidade de Macapá
participou do Fórum de Cidades Amazônicas,
evento que debateu com autoridades
e especialistas em desenvolvimento
sustentável os desafios enfrentados pelas
gestões municipais na região quanto à
temática de mudança do clima.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Macapá recebeu o Encontro
Regional - Gestão Ambiental em 26 a 28 de
agosto de 2015.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Último Secretário
Márcio Roberto Pimentel de Sousa
Secretário Municipal de Meio Ambiente
É associado ao ICLEI?

Não

É comprometido com o GCoM?

Não

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Não

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Não ocupou a coordenação.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.
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MACEIÓ
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Não.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Maceió recebeu o VIII Encontro
Nacional com o tema Acordos Globais de
Sustentabilidade em 23 a 25 de novembro de
2016.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Último Secretário

Não ocupou a coordenação.

Gustavo Alberto Acioli de Paiva Torres
Secretário Municipal

Participou de algum evento externo

de Desenvolvimento Sustentável

representando o Fórum?
Participação de Rosa Maria, Secretária de

É associado ao ICLEI?

Sim (2019)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Meio Ambiente de Maceió no painel de
Gestão Pública para um Oceano Azul, no The
Ocean Day. em 6 de junho de 2020.
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MANAUS
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Manaus promoveu em setembro
de 2019 o Fórum de Cidades Amazônicas,
evento que debateu com autoridades
e especialistas em desenvolvimento
sustentável os desafios enfrentados pelas
gestões municipais na região na temática de
mudança do clima.
A cidade de Manaus, em novembro de 2018,
participou do Fórum de Cidades Quentes,

Último Secretário

promovido pelo CB27, que explorou como

Antônio Nelson de Oliveira Júnior

as cidades brasileiras podem desenvolver

Secretário Municipal de Meio Ambiente

medidas de enfrentamento aos efeitos das

e Sustentabilidade

ilhas e ondas de calor em suas políticas e
É associado ao ICLEI?

Sim (2009)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

sustentável.

Participa do C40?

Não

Já recebeu encontros do CB27?

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

planejamentos de desenvolvimento urbano e
uso do solo.
Em novembro de 2020, a cidade de Manaus
participou também do Fórum de Cidades
Pan-Amazônicas (FCPA), plataforma para a
troca de conhecimentos e experiências entre
governos locais da região amazônica com
o objetivo de promover o desenvolvimento

A cidade de Manaus recebeu o 2° Encontro
Regional no dia 10 de abril de 2012, o 8°
Encontro Regional com o tema Desafios
e Boas Práticas em 20 e 21 de março de
2014 e o 17° Encontro Regional com o tema
Arborização Urbana nos dias 1 a 3 de março
de 2018.
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Já ocupou alguma coordenação do CB27?
Não ocupou a coordenação.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

Encontro Regional do CB27 - Manaus
Março de 2014
Forum das Capitais Brasileiras
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NATAL
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Natal se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A

Último Secretário

participação da cidade reforça o importante

Thiago de Paula Nunes Mesquita

papel e o compromisso dos governos

Secretário Municipal

locais, com a agenda de biodiversidade se

de Meio Ambiente e Urbanismo

alinhando com a próxima Conferência das
É associado ao ICLEI?

Sim (2016)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

a 3 de julho de 2015.

Participa do Cities With Nature?

Não

Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

Partes (COP15) da Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), que acontecerá em 2021, na
China.
Já recebeu encontros do CB27? A cidade de
Natal recebeu o VI Encontro Nacional com o
tema Conferência do Clima COP21 nos dias 1

Não ocupou a coordenação.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Participação de Thiago Mesquita, Secretário
de Meio Ambiente de Natal, no painel de
Gestão Pública para um Oceano Azul, no The
Ocean Day, em 6 de junho de 2020.

* Selo de Mitigação
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PALMAS
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Palmas se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A

Último Secretário

participação da cidade reforça o importante

Jacqueline Vieria da Silva

papel e compromisso dos governos locais

Presidente da Fundação

com a agenda de biodiversidade se alinhando

do Meio Ambiente de Palmas

com a próxima Conferência das Partes
(COP15) da Convenção da Diversidade

É associado ao ICLEI?

Sim (2017)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2013)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

Biológica (CDB), que acontecerá em 2021,
na China. Em novembro de 2018, a cidade
de Palmas participou do Fórum de Cidades
Quentes, promovido pelo CB27, que
explorou como as cidades brasileiras podem
desenvolver medidas de enfrentamento aos
efeitos das ilhas e ondas de calor em suas
políticas e planejamentos de desenvolvimento
urbano e uso do solo.

* Selo de Mitigação e Adaptação

36

Já recebeu encontros do CB27? Não recebeu
encontros.
Já ocupou alguma coordenação do CB27? A
cidade de Palmas participa da Coordenação
Nacional Adjunta, através da representação
da Presidente da Fundação do Meio Ambiente
de Palmas Jacqueline Vieira da Silva, de 2020
a 2021, participou da Coordenação Regional
do Norte através da representação da
Presidente da Fundação do Meio Ambiente de
Palmas Luzimeire Carreira, de 2019 a 2020, e
participou da Coordenação Regional do Norte,
de 2017 a 2018.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.
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PORTO ALEGRE
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
O projeto ICLEI Innovation conta com o apoio
da Prefeitura de Porto Alegre para gerar
soluções tecnológicas que possam atender
às demandas e aos desafios dos municípios,
com ênfase em desenvolvimento urbano e em
empreendedorismo sustentável. A contribuição
da cidade ao projeto ICLEI Innovation traz
muitos benefícios à agenda de cidades
inteligentes pela sustentabilidade, gerando

Último Secretário

emprego e renda e atraindo investimentos.

Germano Bremm
Secretário de Meio Ambiente

Já recebeu encontros do CB27?

e da Sustentabilidade

A cidade de Porto Alegre recebeu o II
Encontro Nacional no dia 23 de abril de 2013.

É associado ao ICLEI?

Não

Já ocupou alguma coordenação do CB27?

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Não

Fernandes, de 2017 a 2018.

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2013)

Participou de algum evento externo

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

A cidade de Porto Alegre participou da
Coordenação Nacional Adjunta, com a
representação do Secretário de Meio Ambiente
e da Sustentabilidade Mauricio Fernandes, de
2019 a 2020 e da Coordenação Regional do
Sul através da representação do Secretário do
Meio Ambiente e da Sustentabilidade Maurício

representando o Fórum?
Participação de Germano Bremm,
secretário municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade de Porto Alegre, no Webinar
ICLEI Covid-19 promovido pelo ICLEI América
do Sul em 12 de junho de 2020.
Já implementou alguma iniciativa inspirada
em outra capital?
Não

38

PORTO VELHO
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Porto Velho, em novembro
de 2018, participou do Fórum de Cidades
Quentes, promovido pelo CB27, que
explorou como as cidades brasileiras podem
desenvolver medidas de enfrentamento aos
efeitos das ilhas e ondas de calor em suas
políticas e planejamentos de desenvolvimento
urbano e uso do solo.
Em setembro de 2019, a cidade de Porto

Último Secretário

Velho participou do Fórum de Cidades

Robson Damasceno Silva Junior

Amazônicas, evento que debateu

Subsecretário de Meio Ambiente

com autoridades e especialistas em

e Desenvolvimento Sustentável

desenvolvimento sustentável os desafios
É associado ao ICLEI?

Sim (2018)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Não

sustentável.

Participa do C40?

Não

Já recebeu encontros do CB27?

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2013)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

enfrentados pelas gestões municipais na
região na temática de mudança do clima.
Em novembro de 2020, a cidade de Porto
Velho participou do Fórum de Cidades PanAmazônicas (FCPA), plataforma para a troca
de conhecimentos e experiências entre
governos locais da região amazônica com
o objetivo de promover o desenvolvimento

Não recebeu encontros.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?
Não ocupou a coordenação.
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Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Participação de Robson Damasceno Silva
Júnior, Subsecretário Municipal de Meio
Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura
de Porto Velho, no I Encontro do Fórum de
Cidades Quentes, de 13 a 14 de novembro.

I Forum de Cidades Quentes - Porto Velho
Novembro de 2018
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RECIFE
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Recife apoiando a temática de
biodiversidade entrou como colaborador
do projeto Bandeira Verde, lançado em
05 de junho de 2020. Representando o
compromisso com o projeto, em outubro
de 2020 o Secretário de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Recife, José Neves Filho,
hasteou a Bandeira Verde no Jardim Botânico
da capital pernambucana, representando a

Último Secretário

adesão da cidade ao programa à troca de

José Neves Filho

sementes de espécies raras e em extinção da

Secretário de Desenvolvimento

flora brasileira.

Sustentável e Meio Ambiente

Em novembro de 2018, a cidade de Recife
É associado ao ICLEI?

Sim (2015)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

uso do solo

Participa do Cities With Nature?

Sim

Já recebeu encontros do CB27?

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2015)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

participou do Fórum de Cidades Quentes,
promovido pelo CB27, que explorou como
as cidades brasileiras podem desenvolver
medidas de enfrentamento aos efeitos das
ilhas e ondas de calor em suas políticas e
planejamentos de desenvolvimento urbano e

A cidade de Recife recebeu o XII Encontro
Nacional com o tema Educar para uma
cidade sustentável nos dias 26 a 29 de
novembro de 2017 e o XVII Encontro Nacional
do CB27 nos dias 04 a 06 de novembro de
2019.

* Selo de Mitigação
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Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Recife participou da Coordenação
Regional do Nordeste com a representação
do Secretário de Desenvolvimento Sustentável
José Neves, de 2019 a 2020
Participou de algum evento externo
representando o Fórum? Participação
de Bruno Schwambach, secretário de
Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Recife em 2017, no Encontro
Nordestino de Arborização Urbana em 17 de
outubro de 2017.

XII Encontro Nacional do CB27 - Recife
Novembro de 2017
Para uma Cidade Sustentável
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RIO BRANCO
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Rio Branco se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção
e propondo o seu uso sustentável. A
participação da cidade reforça o importante
papel e o compromisso dos governos
locais, com a agenda de biodiversidade se

Último Secretário
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário Municipal de Meio Ambiente

alinhando com a próxima Conferência das
É associado ao ICLEI?

Sim (2018)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

região na temática de mudança do clima.

Participa do C40?

Não

Já recebeu encontros do CB27?

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2012)

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

Partes (COP15) da Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), que acontecerá em 2021,
na China. Em setembro de 2019, a cidade
de Rio Branco participou do Fórum de
Cidades Amazônicas, evento que debateu
com autoridades e especialistas em
desenvolvimento sustentável os desafios
enfrentados pelas gestões municipais na

A cidade de Rio Branco recebeu o 15°
Encontro Regional do Fórum nos dias 15 e 16
de abril de 2016.
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Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Rio Branco participa da
Coordenação Regional do Norte com a
representação do Secretário Municipal de
Meio Ambiente Aberson Carvalho de Sousa,
de 2020 a 2021.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

15º Encontro Regional do CB27 - Rio Branco
Abril de 2016
Encontro dos secretários de meio ambiente da
Região Norte
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RIO DE JANEIRO
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
O Secretário Municipal de Meio Ambiente
Bernardo Egas é protagonista no Projeto
Bandeira Verde, sendo a cidade do Rio
de Janeiro o principal ponto de apoio do
projeto. O Horto Municipal Carlos Toledo
Rizzini, localizado na Barra da Tijuca,
será estruturado para atuar como a base
operacional do Bandeira Verde, dedicando
totalmente seu espaço para estimular a
biodiversidade e a preservação de espécies
raras da flora brasileira ameaçadas de
extinção. A prefeitura do Rio de Janeiro, em

Último Secretário
Bernardo Egas Lima Fonseca
Secretário Municipal de Meio Ambiente

apoio ao empreendedorismo sustentável e
ao desenvolvimento urbano, é patrocinadora

É associado ao ICLEI?

Sim (1992)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Sim

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2017)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

do projeto ICLEI Innovation, que tem o intuito
de fortalecer a gestão e a sustentabilidade
de cidades, promover espaços verdes com
a adoção de soluções baseadas na natureza
que gerem resultados de gestão mensuráveis
para o bem estar da sustentabilidade dos
municípios. A cidade também apoiou a
capacitação do corpo técnico da prefeitura
de Porto Alegre para a implementação de sua
política climática municipal, além de trocar
conhecimentos e auxiliar na elaboração do
Plano de Ação Climática do município

* Selo de Mitigação e Adaptação
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Já recebeu encontros do CB27?
A cidade do Rio de Janeiro recebeu o I
Encontro Nacional no dia 16 de maio de
2012 e o VII Encontro Nacional com o tema
Consequências da COP 21, de 26 a 30 de
março de 2016.
Já ocupou alguma coordenação do
CB27? A cidade do Rio de Janeiro participa
da Coordenação Nacional através da
representação do Secretário Municipal de
Meio Ambiente Bernardo Egas, de 2020 a
2021, e participou da Coordenação Regional
através da representação de Bernardo Egas,
de 2017 a 2018.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Participação de Bernardo Egas, coordenador
nacional do CB27 e Secretário Municipal de
Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no evento
virtual "Diálogos Sustentáveis", promovida por

I Encontro Nacional do CB27 - Rio de Janeiro

Recife Sustentável em 18 de agosto de 2020,

Maio de 2012

no evento Webinar ICLEI Innovation em 21 de
julho de 2020; no Webinar “Our Solutions are in
nature”, no âmbito do Processo de Edimburgo,
em 22 de maio de 2020; no painel de Gestão
Pública para um Oceano Azul, no The Ocean
Day, em 6 de junho de 2020.
VII Encontro Nacional do CB27 - Rio de Janeiro
Março de 2016
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SALVADOR

Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Salvador se uniu a capitais
brasileiras no projeto Bandeira Verde pela
busca da biodiversidade e sustentabilidade
urbana. Como parte da atuação no projeto,
a cidade se compromete a colaborar em
uma rede de troca de sementes de espécies
ameaçadas, garantindo a conservação
da flora brasileira em risco de extinção

Último Secretário

e propondo o seu uso sustentável. A

João Resch Leal

participação da cidade reforça o importante

Secretário de Sustentatbilidade,

papel e o compromisso dos governos

Inovação e Resiliência

locais, com a agenda de biodiversidade se
alinhando com a próxima Conferência das

É associado ao ICLEI?

Sim (2017)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Sim

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2014)

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

Partes (COP15) da Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), que acontecerá em 2021, na
China.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Salvador recebeu o III Encontro
Nacional nos dias 9 e 10 de outubro de
2013, o IX Encontro Nacional com o tema
Mudanças Climática nos dias 12 a 15 de
março de 2017 e o Fórum CB27 na LACCW,
nos dias 19 a 23 de agosto de 2019.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Salvador participou
na Coordenação Nacional através
da representação do Secretário de
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência
André Moreira Fraga de 2017 a 2018

* Selo de Mitigação e Adaptação
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Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Participação de João Resh, Secretário de
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência da
prefeitura de Salvador no painel de Gestão
Pública para um Oceano Azul, no The Ocean
Day, em 6 de junho de 2020.
Participação do Coordenador Nacional
do CB27 de 2018, Secretário de Cidade
Sustentável e Inovação de 2018, André
Fraga, na Conferência Anual de Parceiros da
Fundação Konrad Adenauer Brasil, em 31 de
agosto de 2018, no Encontro Nordestino de
Arborização Urbana, em 17 de outubro de
2017, e no I Fórum de Cidades Quentes, de 13
a 14 de novembro de 2018.

IX Encontro Nacional do CB27 - Salvador
Março de 2017
"Mudanças Climáticas e Capitais Brasileiras"

XIII Encontro Regional do CB27 - Salvador
André Fraga, Secretário de meio ambiente de
Salvador

48

SÃO LUÍS
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de São Luís, em novembro de 2018,
participou do Fórum de Cidades Quentes,
promovido pelo CB27, que explorou como
as cidades brasileiras podem desenvolver
medidas de enfrentamento aos efeitos das
ilhas e ondas de calor em suas políticas e
planejamentos de desenvolvimento urbano e
uso do solo.
Já recebeu encontros do CB27?
Não recebeu encontros.

Último Secretário
Maria de Lourdes Maluda C. Fialho
Secretária de Meio Ambiente

Já ocupou alguma coordenação do CB27?
Não ocupou a coordenação.

É associado ao ICLEI?

Não

Participou de algum evento externo

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Não

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.
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SÃO PAULO
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
O projeto ICLEI Innovation conta com o
apoio da Prefeitura de São Paulo para gerar
soluções tecnológicas que possam atender
às demandas e aos desafios dos municípios,
com ênfase em desenvolvimento urbano
e em empreendedorismo sustentável. A
contribuição da cidade ao projeto ICLEI
Innovation traz muitos benefícios à agenda
de cidades inteligentes pela sustentabilidade,
gerando emprego e renda e atraindo
investimentos.

Último Secretário
Eduardo de Castro
Secretário do Verde e Meio Ambiente

Já recebeu encontros do CB27?
É associado ao ICLEI?

Sim (2005)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

nos dias 05 a 06 de fevereiro de 2020.

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Já ocupou alguma coordenação do CB27?

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Sim

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2003)

Possui Plano de Ação Climática?

Sim

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Sim

A cidade de São Paulo recebeu o IV Encontro
Nacional com o tema Mudanças Climáticas:
Desafios e Oportunidade no dia 12 de março
de 2014 e o XVIII Encontro Nacional do CB27

Não ocupou a coordenação.
Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

* Selo de Adapatação
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TERESINA
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
A cidade de Teresina, em novembro de 2018,
participou do Fórum de Cidades Quentes,
promovido pelo CB27, que explorou como
as cidades brasileiras podem desenvolver
medidas de enfrentamento aos efeitos das
ilhas e ondas de calor em suas políticas e
planejamentos de desenvolvimento urbano e
uso do solo.
Já recebeu encontros do CB27?
A cidade de Teresina recebeu o 1° Encontro
Regional dia 30 de março de 2012 e o XIV

Último Secretário
Olavo Braz Barbosa Nunes Filho
Secretário de Meio Ambiente

Encontro Nacional com o tema Inovações e
É associado ao ICLEI?

Sim (2017)

É comprometido com o GCoM?

Sim*

Não ocupou a coordenação.

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participou de algum evento externo

Participa do Cities With Nature?

Não

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Não

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Não

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Soluções Locais pelo Clima nos dias 13 a 15
de junho de 2018.
Já ocupou alguma coordenação do CB27?

representando o Fórum?
Não representou o fórum em eventos
externos.

* Selo de Adapatação
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VITÓRIA
Atuação da capital junto ao CB27 e
iniciativas correlatas:
Não.
Já recebeu encontros do CB27? A cidade de
Vitória recebeu o XIII Encontro Nacional do
CB27 com o tema Mudanças Climáticas e
Saúde nos dias 25 a 27 de março de 2018
Já ocupou alguma coordenação do CB27?
A cidade de Vitória participou da
Coordenação Regional do Sudeste através
da representação do Secretário de Meio
Ambiente Luiz Emanuel Zouain da Rocha, de

Último Secretário
Ademir Barbosa Filho
Secretário Municipal de Meio Ambiente

2019 a 2020.
É associado ao ICLEI?

Sim (2018)

É comprometido com o GCoM?

Sim

Realizou o reporte na plataforma
unificada CDP-ICLEI?

Sim

Participa do Cities With Nature?

Sim

Participa do C40?

Não

Possui Inventário de Emissões
de GEE?

Sim (2015)

Possui Plano de Ação Climática?

Não

Possui Plano de Arborização?

Sim

Aderiu ao Bandeira Verde?

Não

Participou de algum evento externo
representando o Fórum?
Participação de Ademir Barbosa, Secretário
de Meio Ambiente de Vitória, no painel de
Gestão Pública para um Oceano Azul, no The
Ocean Day, em 6 de junho de 2020.
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CARTA DOS
PARCEIROS

A

conexão das agendas internacionais
com as gestões locais. Esse arranjo
proporciona um terreno fértil para que as
e

capitais brasileiras troquem experiências

ecossistemas brasileiros atrai

e conhecimentos acerca da gestão

discussões em diferentes níveis

ambiental e do planejamento climático

pluralidade

de

biomas

sobre a preservação da natureza, a

de maneira estruturada e efetiva.

mitigação e a adaptação de efeitos da
mudança do clima e principalmente

Ao longo dos últimos anos, o Fórum tem

sobre o papel dos governos locais em

amadurecido institucionalmente graças

incorporar tais questões no planejamento

ao engajamento e ao protagonismo dos

urbano municipal. É neste contexto que,

Secretários e Secretárias que ocuparam

apesar de reconhecermos a necessidade

a coordenação nacional e traçaram

de avanços incrementais e os desafios

objetivos ambiciosos para consolidar

inerentes à sua implementação em

essa plataforma de forma permanente.

seus próprios territórios, entendemos o

Para além dos Encontros Nacionais, o

potencial das capitais brasileiras para

CB27 vem proporcionando um espaço

irem além do nível local: elas podem se

de oportunidade entre seus participantes

apresentar como grandes incentivadoras

para o desenvolvimento de iniciativas

e lideranças regionais para as demais

conjuntas, de forma a fortalecer o papel

cidades do país.

que as capitais brasileiras desempenham
tanto a nível local quanto regional.

Nesse sentido, a Fundação Konrad

Esse processo fortalece e posiciona

Adenauer e o ICLEI América do Sul

os Secretários e Secretárias de Meio

encontram no Fórum de Secretários de
Meio Ambiente das Capitais Brasileiras CB27 a sinergia ideal para concretizar a
complementaridade de seus trabalhos.

¹ Os cinco caminhos do ICLEI para o

Essa sinergia se traduz nas ações de

desenvolvimento urbano sustentável:

defesa dos princípios democráticos, de

desenvolvimento de baixo carbono;

descentralização e de fortalecimento

desenvolvimento baseado na natureza;

institucional e funcional dos governos

desenvolvimento circular; desenvolvimento

locais, perpassando os caminhos para

resiliente e desenvolvimento equitativo e

o desenvolvimento sustentável¹, que

centrado nas pessoas. Saiba mais sobre a

são parte da estratégia do ICLEI, e a

visão estratégica do ICLEI
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Ambiente das capitais brasileiras como

dos

Objetivos

do

Desenvolvimento

grandes líderes locais e comprometidos

Sustentável e do Acordo de Paris a nível

com a temática não somente em seu

local.

município, mas também a nível nacional.
Juntos realizamos discussões acerca de

Por fim, a Fundação Konrad Adenauer

legislações ambientais, adotamos uma

e o ICLEI América do Sul agradecem a

estratégia de comunicação e cultivamos

todos os Secretários e Secretárias pela

importantes espaços de representação,

parceria construída e pela confiança

como na Conferência do Clima, em 2019

depositada no Fórum CB27. Também

(COP25). Encontramos nos constantes

é imprescindível reconhecer o apoio

desafios de 2020 uma forma de ampliar

de todos os parceiros institucionais

o alcance do Fórum, trazendo lideranças

que fortaleceram e enriqueceram as

internacionais dos Estados Unidos e da

iniciativas e os projetos do Fórum –

Alemanha para os principais focos de

o trabalho em rede é, certamente, o

discussão e troca de experiências entre

fator imperativo para o sucesso desta

as capitais.

plataforma. Seguiremos trabalhando de
forma incessante para apoiar a transição

Por

reconhecer

inerentes

às

todos

os

transições

desafios

energética e climática e buscar uma

políticas

economia de baixo carbono nas capitais

oriundas dos ciclos eleitorais brasileiros,

brasileiras.

ainda mais latentes devido à pandemia
da

Covid-19,

buscamos

apoiar

as

equipes técnicas e os novos gestores
na

compilação

e

transversalização

de informações, tão necessárias para

Rodrigo Perpétuo

garantir a continuidade do frutífero

Secretário Executivo

trabalho desenvolvido com as capitais

do ICLEI América do Sul

por meio de seus atuais Secretários e
Secretárias. Para o ciclo que se inicia,
desejamos reforçar o compromisso de
apoio ao Fórum, ampliando os espaços
de troca e fornecendo ferramentas
para que as capitais se tornem cidades

Anja Czymmeck

mais sustentáveis e resilientes, capazes

Diretora da Fundação

de avançar com a implementação

Konrad Adenauer
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