REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR AMBIENTALISTA
“O Brasil diante do desafio climático - Proposta para implementação
da NDC brasileira em relação ao Acordo de Paris”
Sumário Executivo

No dia 15 de abril de 2020 ocorreu o evento “O Brasil diante do desafio climático Proposta para implementação da NDC brasileira em relação ao Acordo de Paris”, organizado
pela Frente Parlamentar Ambientalista (FPA), em parceria com o Centro Brasil no Clima (CBC) e
com o apoio do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e do Instituto Clima e Sociedade
(iCS).
No evento, Alfredo Sirkis, ex-coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do
Clima (FBMC) e atual diretor executivo do Centro Brasil no Clima, apresentou o documento
“Proposta para Implementação da NDC brasileira”, que visa a reformulação das metas acordadas
em 2015 no Acordo de Paris, e foi entregue em 2018 ao então presidente Michel Temer e à bancada
parlamentar anterior. Sirkis pontuou que o Brasil sempre teve um importante papel na agenda
climática, e uma opção para o cumprimento das metas seria a inclusão do tema no âmbito
subnacional, não apenas na escala federal.
A reunião, que fez parte da agenda ordinária de reuniões virtuais da Frente Parlamentar
Ambientalista, registrou a presença de mais de 120 pessoas, dentre parlamentares do congresso
nacional (deputados e senadores), assessores, líderes das frentes parlamentares dos estados,
representantes de secretarias estaduais de meio ambiente, representantes da academia e de outras
instituições, como: SOS Mata Atlântica, Greenpeace, Observatório do Clima, RAPS, iCS, IDS,
WWF, FBMC, ANAMMA, Coalizão Brasil, GAMBÁ, IPÊ, TNC Brasil, Jovens pelo Clima, IEI Brasil,
UNEP DTU Partnership, entre outras. Entre as personalidades presentes que deram contribuições
ao evento estão nomes como os Deputados Federais Rodrigo Agostinho, Edilázio Júnior, Nilto Tatto,
Tabata Amaral e Joênia Wapichana, o Deputado Estadual Marcelino Galo, a Senadora Eliziane
Gama, Oswaldo Lucon, Mario Mantovani e Carlos Eduardo Young.
André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, abriu a reunião apresentando a
agenda do dia. Logo depois, o deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB/SP), coordenador da
Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara, fez a fala inicial da reunião destacando que o Brasil
poderia ser uma liderança na pauta climática, mas está deixando passar a oportunidade. Após a
crise da Covid-19, provavelmente acontecerão discussões de ordem internacional muito fortes e o
apoio dos outros países ao Brasil vai estar condicionado a uma agenda ambiental proativa. É
momento de pensar nas agendas de forma conectada.
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A deputada federal Joênia Wapichana (REDE/RR), presidente da Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Povos Indígenas, destacou que tem recebido muitos membros da FPA nas reuniões
da Frente Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígena e disse que é importante juntar forças.
Ela ressaltou que a crise ambiental foi posta em segundo plano atualmente, mas seus efeitos não
cessaram. Os povos indígenas estão sendo impactados com os desmatamentos na Amazônia, que
cresceram, de acordo com os dados do Inpe. Invasões a terras indígenas por madeireiros e
garimpeiros seguem, em uma disputa por terras e recursos naturais. Diz-se que a pandemia nasceu
por conta, também, da crise climática, e isso tem de ser considerado, bem como estratégias de
combate ao problema. Por fim, a deputada iniciou um diálogo com Mario Mantovani, da Fundação
SOS Mata Atlântica, sobre a situação indígena frente ao coronavírus e o crime organizado nas
invasões de terras.
A deputada federal Tábata Amaral (PDT/SP) destacou que o coronavírus está
escancarando várias mazelas do Brasil, que já existiam, mas que agora estão se agravando. Ela
colocou-se à disposição para contribuir na fiscalização e critica votações que estão propondo a
retirada de direitos, como a carteira verde amarela.
O deputado estadual Marcelino Galo (PT/BA) fez sua fala ressaltando que tem intensificado
bastante as lutas não só na questão ambiental, mas também de povos tradicionais. Tem sido uma
luta árdua pois esses povos têm sido ameaçados constantemente. A elite brasileira tem se
aproveitado da crise para aumentar o grau de exploração e expropriação. O deputado também
ressaltou a importância da organização das Frentes Parlamentares.
O deputado federal Nilto Tatto (PT/SP) parabenizou o trabalho feito pela Joênia na Frente
Parlamentar Indígena e destacou a importância da pressão internacional contra as ações do
governo federal de ataque ao meio ambiente. Citou a preocupação com o avanço do coronavírus
em áreas de periferia, a preocupação com o sistema de votação online na Câmara dos Deputados
e a possibilidade de votação de MPs neste momento, como a MP 910.
O deputado federal Edilázio Júnior (PSD/MA), coordenador do Grupo de Trabalho sobre
Clima da FPA, destacou que todas as mudanças geradas por esta situação com a pandemia
poderão gerar um novo comportamento na população que poderá trazer melhoras para o meio
ambiente. Mencionou que havia a expectativa de instalação da Comissão Mista de Mudanças
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Climáticas mais cedo esse ano, e que aguarda que retorne o quanto antes os trabalhos para que
cobre aos presidentes das casas a instalação dessa frente. Colocou-se à disposição para poder
ajudar a FPA e a sociedade no avanço da agenda climática.
Alfredo Sirkis colocou as mudanças climáticas em perspectiva histórica: elas podem ter
consequências mais graves que esta pandemia. “Esta pandemia recria o ideograma chinês de crise
e oportunidade. Afinal, com recessão, as emissões caem. Se espera que a queima de combustível
fóssil reduza muito, mas as emissões que provêm do desmatamento da Amazônia têm aumentado.
Além disso, “há a vergonha da punição dos fiscais do IBAMA que retiraram os garimpeiros
assassinos que invadem terras indígenas e que portavam enormes quantidades de armas. O Brasil
sempre teve papel importante na agenda climática. Não só em função da Rio 92 ou por ser o 7º
maior emissor, mas também pela nossa diplomacia atuante na área. A partir do governo Bolsonaro,
no entanto, tudo isso passa a ser desmantelado. Nossa tarefa é preservar aquilo que conquistamos
à espera de tempos melhores que virão na esfera federal”, afirma Sirkis.
“Em função da mobilização no Congresso Nacional, fomos o primeiro país a completar a
ratificação do Acordo de Paris: em um mês e meio, conseguimos a assinatura nas duas casas em
momento de tensão política com a votação do impeachment de Dilma”. Naquele momento, Sirkis
assume o Fórum e começa processo de 2 anos para a produção de 2 documentos: a Proposta
Inicial para a Implementação do Acordo de Paris, documento que tem como objetivo chegar na
definição de ações que precisamos para a implementação da NDC brasileira, e uma estratégia de
longo prazo para que cheguemos na metade do século com emissões líquidas zeradas. Este
processo de 2 anos envolveu 214 organizações, desde iniciativa privada a terceiro setor e
academia, e teve a participação de 537 pessoas, “do Greenpeace ao pessoal de óleo e carvão.
Houve um processo aprofundado e detalhado, e todas as decisões foram por consenso. A proposta
inicial foi entregue a Temer, aos presidentes das duas casas legislativas e a 8 ministros. Se este
processo tivesse continuado, estaríamos discutindo hoje metas setoriais, mas não temos mais isto
em função da falta de diálogo do governo federal”. Os dois documentos citados por Sirkis foram
enviados para os e-mails dos participantes.
Frente a isto, ainda segundo Sirkis, “tivemos de mudar o eixo das nossas ações para os
estados. Estamos desde abril de 2019 mobilizando o movimento Governadores pelo Clima e, junto
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a ABEMA e ICLEI, trabalhando com estados para subdividir trabalhos para a NDC e discutir com
setores econômicos; além disso, temos, também, mobilizado, ajudado a construir ou reativar fóruns
estaduais, frentes ambientalistas estaduais e audiências públicas em assembleias legislativas
estaduais. Os próximos passos são resguardar este acúmulo dentro da legislação brasileira”.
O deputado Nilto Tatto (PT/SP) respondeu à intervenção de Sirkis que o debate sobre
mudanças climáticas deve ser associado à discussão sobre reforma tributária. Para isso, precisase de dados sistematizados e pesquisas encaminhadas que abram espaço a reflexões e ações.
O economista Carlos Eduardo Young, professor da UFRJ, falou que esse é um momento
de fracasso das políticas liberais e de retomada das ideias keynesianas. “Os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) e a agenda 2030 tem de ser utilizados como instrumento
regular de trabalho; impressiona a ausência no Brasil do uso dos ODS e suas inúmeras metas como
um instrumento de planejamento de política, e isso é importante porque todos os organismos
internacionais hoje, como ONU e OCDE, estão estruturados a partir disso. Do jeito que está, não
atendemos aos requisitos. Além disso, precisa-se começar a pensar em incentivos fiscais e apoio
econômico a um novo padrão de política. É preciso aumentar os gastos e reverter uma visão
equivocada sobre austeridade que se tem hoje. Austeridade não é gastar pouco, é gastar melhor.
Isso inclui seletividade nos apoios e acordos emergenciais e evitar acordos que, mais a frente, irão
gerar mais emissões”.
Carlos Young continuou sua fala, afirmando que “precisa-se, também, de mecanismos
legislativos subnacionais de incentivo à política ambiental. Afinal, a conta maior das mudanças
climáticas vai, justamente, para o subnacional, já que são as instâncias que lidam com o problema.
Além disso, apoiar agricultura familiar e de baixo carbono. Agro extensivo é agro multicarbono, que
desemprega. Pensar no longo prazo: sair do emergencial e produzir propostas ligadas a reforma
tributária, em referência à fala de Tatto, em que o poluidor seja pagador. O conceito de
responsabilidade fiscal tem de ser resgatado pela agenda climática. É necessário, também, pensar
em estímulo ao emprego verde, ver a sustentabilidade como geração de emprego e renda”.
Por fim, concluí, dizendo que “não sabemos quando e como outra pandemia virá, mas é
provável que venha. O coronavírus surgiu com o uso equivocado da biodiversidade. Por isso, é
fundamental pensar em pontos problemáticos, como o transporte público (perigo de aglomeração,
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perda de produtividade) e a centralização do espaço urbano, por exemplo. Reconstrução e
replanejamento do espaço urbano é alavanca que vai puxar a recuperação da economia. E quem
vai puxar isso é o subnacional”.
A senadora Eliziane Gama (CID/MA), coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista
no Senado, apontou que, em meio à conjuntura difícil, “temos de estar atentos às ações do governo
que não respeitam o momento complicado”. Exemplificou com a demissão do diretor de proteção
ambiental do IBAMA e com o andamento de pautas não consensuais no Congresso Nacional, o que
contraria o acordo feito com os presidentes das casas. “Devemos estar atentos, porque o
desmatamento segue crescendo”.
Flavia Frangetto, assessora da Secretaria da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do
Senado Federal, presidida pelo Senador Fabiano Contarato, se referiu ao relatório elaborado pela
equipe sobre mudanças climáticas no Brasil e apresentou as próximas ações que serão feitas.
Pontuou, também, que o senador está junto com a Frente Parlamentar na luta.
Marcio Astrini, do Observatório do Clima, discutiu sobre quais deveriam ser as políticas
adotadas no pós-pandemia. O Observatório do Clima, junto a mais de 50 ONGs, institutos e
pesquisadores, está trabalhando em dois documentos: um com lições, indicações e aprendizados
na conjuntura e outro com uma agenda positiva mais detalhada a partir da junção de conhecimentos
e estudos já realizados.
Marcio completa: “atualmente, temos de ter agenda positiva para retomada econômica e de
emprego, mas sabendo que temos que estar preparados para cenário duro, que deve vir com
revisão, inclusive, do código florestal. Desmatamento é ponto central, e o vírus traz dificuldades a
mais, pois pode significar diminuição física da capacidade de preservação do IBAMA e risco à vida
dos agentes. Além disso, diminuição ainda maior de recursos para a agenda ambiental, já que é
tudo dragado para o combate ao vírus”. Por fim, manifestou que o Observatório irá tratar com mais
atenção a relação entre clima e desigualdades sociais.
Alexandre Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, pontuou que é importante
a revisão da NDC, já que, em sua perspectiva, ela é fraca. “A NDC brasileira usa 2005 como
referência, o que facilita que se atinja suas metas. Se o Brasil diminui seu desmatamento em 50%,
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atinge suas metas. No entanto, isto não é suficiente. Precisamos, também, falar de combustíveis
fósseis, de modal rodoviário e de sistema elétrico”.
Sergio Xavier, ex-secretário do meio ambiente de Pernambuco e integrante do Centro Brasil
no Clima, discutiu sobre a importância de criar uma economia sustentável e que atraia diferentes
setores econômicos. “Há que se reformular debates setoriais em grande escala, conversando com
quem está no mercado e trazendo os setores mais inovadores do mercado brasileiro. Tem que
fazer, por exemplo, transporte público em modais elétricos se transformarem em grande negócio
nacional e internacional. Fernando de Noronha pode servir como laboratório para tudo isso. Desde
2013, tem-se trabalhado para tornar a ilha carbono neutro. Em 2020, foi aprovada lei que determina
que, até 2030, todas as fontes de energia da ilha sejam renováveis. Mas, para isso, foi e segue
sendo necessário trazer as empresas, que é quem faz acontecer. Instrumentos como
compartilhamento de custos e compensação de voos, que representam 54% das emissões da ilha.
É necessário abrir canal de debates sobre empreendimentos setoriais com economia de baixo
carbono, mapeando oportunidades e utilizando Noronha como laboratório”.
Oswaldo Lucon, coordenador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, fechou a
discussão pontuando que o mundo tem de discutir mudanças climáticas frente a um novo cenário,
já que esta não é a maior quebra de paradigma que vamos viver; afinal, as transformações que
virão com o clima serão muito maiores. Lucon ainda pontuou dificuldades para agir dentro do
governo federal.
Alfredo Sirkis enfatizou a importância dos agentes subnacionais na conjuntura atual e
encerrou o debate com 3 principais encaminhamentos e sugestões dentre os diversos assuntos
discutidos na reunião: 1) Sugestão de que as equipes legislativas presentes na reunião extraiam da
Proposta Inicial para a Implementação da NDC brasileira o que pode ser plasmado em lei;
2) Atualização da NDC até o fim do ano, independente de ministérios e do governo; de forma
condicional, com framework internacional de fundo garantidor; 3) Avanço nas proposições sobre
precificação de carbono.
O vídeo na íntegra da reunião pode ser assistido aqui.
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