
 
 

Desenvolvimento para Sempre 
 

Manifesto aos candidatos e candidatas dos municípios da Mata Atlântica nas 

Eleições de 2020 

 

Para promover um verdadeiro desenvolvimento sustentável, está mais do que na hora de reforçar 
a pauta ambiental como prioridade nas eleições municipais. Desde 1989, a Fundação SOS Mata 
Atlântica desenvolve a Plataforma Ambiental para os candidatos às eleições. Neste momento de 
pandemia da COVID-19 e de esforços para a retomada da economia, a agenda de meio ambiente 
se faz extremamente necessária para os 3.429 municípios da Mata Atlântica, que abrigam 72% da 
população brasileira.  
 
Essa nova realidade reforça a necessidade de priorizar a construção participativa de uma gestão 
política inovadora para nossas cidades, que dependem diretamente da Mata Atlântica para 
enfrentamento das crises climática e socioeconômica. Nesse sentido, ampliar áreas verdes, 
proteger e restaurar a Mata Atlântica são soluções para as cidades voltadas a garantir o 
abastecimento público de água, melhorar a drenagem urbana e lidar com as mudanças do clima. 
A criação de parques e reservas propicia também o desenvolvimento de atividades de lazer e 
convívio social, estimula o turismo, a geração de emprego e renda e o redesenho do ambiente 
urbano, tornando as cidades mais saudáveis e agradáveis, aumentando o bem-estar da 
população.  
  
Estamos seguros de que um desenvolvimento duradouro precisa ser sustentável e, para tanto, 
buscamos construir e fortalecer políticas públicas alinhadas com as necessidades atuais e futuras 
de todos os habitantes da Mata Atlântica. Para isso, é imprescindível que os futuros gestores 
implementem os Planos Municipais da Mata Atlântica.  
 
O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) é um instrumento 
da Lei da Mata Atlântica elaborado pelas prefeituras e aprovado pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, com a participação do cidadão.  Reúne e normatiza os elementos necessários à 
proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica, complementando os 
Planos Diretores Municipais. Pode trazer, por exemplo, a definição das áreas prioritárias para a 
conservação, um diagnóstico da vegetação nativa que resta no município, as causas de 
desmatamento no território e prever ações para evitar a destruição da floresta.     
 
A Fundação SOS Mata Atlântica apresenta aos candidatos e candidatas às Eleições Municipais 
de 2020 este manifesto pela implantação do Plano Municipal da Mata Atlântica como ferramenta 
para um conjunto de ações a serem assumidas como compromisso nos governos locais, pelos 
Executivos e Legislativos Municipais: 
 
Mata Atlântica e Clima 
 
- Garantir o desmatamento ilegal zero no município. 
- Dotar a área ambiental de recursos e promover o bom funcionamento do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente, por meio de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Conselho Deliberativo e 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
- Implementar os instrumentos de gestão costeira municipal, como o Plano Municipal de 
Gerenciamento Costeiro e o Projeto Orla. 



- Criar e implementar planos de adaptação climática e de segurança hídrica que considerem a 
conservação de ambientes para enfrentamento de eventos extremos, elevação do nível do mar, 
escassez de água e poluição, entre outros. 
 
 
Restauração da Floresta 
 
- Ampliar a cobertura florestal nativa da Mata Atlântica, conservando nascentes, mananciais e 
ambientes costeiros, buscando estabilidade para áreas de risco de deslizamentos e alagamentos. 
- Fomentar atividades de adequação de propriedades com Áreas de Preservação Permanente e 
Reserva Legal. 
- Formar cadeia produtiva com geração de trabalho e renda para restauração da floresta com 
espécies nativas. 
- Criar programas municipais de valorização e pagamento por serviços ambientais para quem 
preserva e restaura a Mata Atlântica. 
 
 
Valorização de Parques e Reservas 
 
- Criar e priorizar as Unidades de Conservação na agenda municipal como instrumento de 

engajamento social, saúde pública e provisão de serviços ecossistêmicos, como o equilíbrio 

térmico, a proteção da água, a conservação da linha de costa, a redução dos riscos naturais e a 

conservação da biodiversidade. 

- Garantir a boa gestão das Unidades de Conservação municipais, de forma participativa e 

dotando-as de conselhos e planos de manejo. 

- Promover cadeias de valor das áreas protegidas, por meio do uso público e outras ações de 

empreendedorismo das comunidades locais. 

- Engajar proprietários na agenda de conservação do município, estimulando a criação de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural. 

 

Água Limpa  
 

- Proteger e recuperar os rios, córregos e nascentes. 
- Implantar o Plano Municipal de Saneamento. 
- Integrar o município ao Comitê de Bacias Hidrográficas e garantir a efetiva representação. 
- Implantar parques lineares para conservação de córregos urbanos. 
- Criar áreas de proteção de mananciais e conservação hídrica.  
 

Por meio desses instrumentos, a agenda ambiental será fortalecida na gestão municipal e 
contribuirá para o cumprimento não só da Lei da Mata Atlântica como da Constituição Federal de 
1988 – que declara que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e institui a 
Mata Atlântica como Patrimônio Nacional.  
 
Esperamos que os candidatos e candidatas apresentem metas concretas para seus mandatos 
contendo os compromissos elencados neste manifesto. 
 
 
 

Fundação SOS Mata Atlântica  
 
 


