Carta dos jovens prefeitos (as) da FNP
Nós, jovens dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), reunidos na 81ª Reunião
Geral, na cidade de Aracaju/SE, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, nos reportamos aos
demais integrantes da entidade para manifestar o desejo de institucionalização da rede de
jovens prefeitas e prefeitos da FNP.
Sabemos que é própria da juventude a inquietação e a disposição para enfrentar
desafios, e que fazendo parte do presente, também pode transformar a realidade do mundo
que vive desde que tenha consciência da sua capacidade.
A Rede de jovens governantes nasce para contribuir na aproximação da gestão pública
municipal das atuais e futuras gerações, especialmente por meio do compartilhamento das
experiências e a disseminação de boas práticas.
Queremos nos mobilizar pois acreditamos que é nosso papel como gestores públicos,
inspirar novos líderes que tragam novos olhares para enfrentar os desafios das cidades. Para
isso, contamos com a contribuição e o apoio de todos os demais integrantes,
independentemente da idade.
Diante disso, apresentamos nesta carta de institucionalização, os três primeiros
desafios que serão debatidos nos próximos meses, em reuniões periódicas: inovação na
administração pública; políticas para juventude; e atração e formação de líderes.
Por fim, certos de que esta iniciativa irá agregar à estrutura da entidade e dinamizará a
discussão dos temas do municipalismo brasileiro, nós, jovens governantes municipais
reiteramos a importância da institucionalização da Rede de jovens prefeitas e prefeitos da FNP
a partir desta data.

Aracaju, 26 de novembro de 2021

João Campos, prefeito de Recife/PE e vice-presidente de Mudanças Climáticas da FNP
Guti, prefeito de Guarulhos/SP e vice-presidente de Regiões Metropolitanas da FNP
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Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande/PB e vice-presidente de Ciência e
Tecnologia da FNP
Raquel Lyra, prefeita de Caruaru/PE e vice-presidente nacional do g100
Miguel Coelho, prefeito de Petrolina/PE e secretário-geral da FNP
Lucas Pocay, prefeito de Ourinhos/SP
Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada/PE e vice-presidente do Semiárido
Luiz Paulo, prefeito de Curvelo/MG e vice-presidente de Participação Popular da FNP
Caio Aoqui, prefeito de Tupã/SP e vice-presidente de Juventude da FNP
Fernando Breno, prefeito de Coromandel/MG
Donatinho, prefeito de Santa Bárbara de Tugúrio/MG

2

