Curitiba-PR, 04 de abril de 2013.

À Exma. Ministra-chefe da Casa Civil, Sra. Gleisi Helena Hoffmann
cc.
Ilmo. Subchefe-adjunto de Análise e Acompanhamento de Políticas Públicas
Governamentais da Casa Civil, Sr. Johaness Eck,
Ilmo. Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Sr. Francisco Gaetani,
Ilmo. Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente, Sr. Carlos Augusto Klink,
Ilmo. Secretário Executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Dr. Luiz
Pinguelli Rosa.

Sra. Ministra,

O Observatório do Clima, rede brasileira de ONGs e movimentos sociais que trabalham
na agenda de mudanças climáticas no país, vem solicitar que, com máxima urgência, o
Governo apresente a versão final dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação às
Mudanças do Clima da Indústria, dos Transportes, da Saúde, e da Mineração.

Justificativa
O Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima, prevê a incorporação dos planos setoriais de mitigação e adaptação
às mudanças climáticas, previstos na Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, ao Plano
Nacional sobre Mudanças Climáticas. O Decreto determinava que os Planos Setoriais
seriam elaborados até 15 de dezembro de 2011. Pelo Decreto 7.643, de 15 de dezembro
de 2011, esse prazo foi alterado para 16 de abril de 2012.
Há exatamente um ano atrás, no dia 04 de abril de 2012, durante reunião ordinária do
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) junto à Exmª Presidenta da
República, Srª Dilma Vana Rousseff, a Ministra do Meio Ambiente, Srª Izabella
Teixeira, informou que a versão final desses Planos Setoriais seria apresentada em
novembro, no Qatar, durante a 18ª Conferência das Partes (COP-18) da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), o que não ocorreu.
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Nessa ocasião, a Ministra também lembrou que o Plano Nacional sobre Mudança do
Clima, passará por uma revisão, e que e que seu conteúdo incluirá os Planos de Ação
para prevenção e controle do desmatamento nos biomas, bem como os Planos Setoriais
de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, incluindo quatro que ainda não foram
concluídos até o momento:
•
Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação - Plano
Indústria - Versão Final;
•
Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono - PMBC - Versão Final;
•
Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação da
Mudança do Clima - PSTM - Versão Final;
•
Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima Versão Final.
Ressalta-se ainda que o Plano de redução de emissões da Siderurgia ainda está em fase
de elaboração, tendo sido divulgado até o momento apenas o sumário executivo.
No entanto, em reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC),
realizada no dia 12 de março de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, foi dado início ao
processo de atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, sem que os Planos
Setoriais tenham sido concluídos. Na ocasião foram apresentados o cronograma e a
metodologia de trabalho a serem aplicados pelo FBMC nos Diálogos Setoriais. Estes
Diálogos visam promover a discussão necessária à atualização do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima e receber contribuições a serem sistematizadas e entregues ao Grupo
Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (Gex/CIM). A previsão
de conclusão do Plano Nacional é no segundo semestre de 2013.
O Observatório do Clima considera que não há como promover uma revisão do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima, sem antes conhecer e analisar a versão final dos
Planos Setoriais ainda não finalizados, sob risco de elaboração de um planejamento
incompleto e insuficiente. Por isso, reforçamos o pedido de divulgação dos Planos
Setoriais pendentes antes do início dos Diálogos Setoriais.
Contando com sua apreciação a esta, renovamos nossos votos de elevada consideração.
Atenciosamente,

André Ferretti
Coordenador Geral do Observatório do Clima
http://www.oc.org.br
Email: andref@fundacaogrupoboticario.org.br
Fone: (41) 33402654
Rua Gonçalves Dias, 225 – Batel. Curitiba – PR – CEP 80240-340.
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