
CARTA DO FÓRUM LIVRE DE POLÍTICA URBANA SOBRE O

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE

Por uma cidade justa, democrática, sustentável e includente.



Queremos falar a todos os cidadãos Campo-

grandenses sobre o Plano Diretor de Campo 

Grande, ferramenta de planejamento municipal 

que juntamente com a Lei de Diretrizes 

Orçamentarias e a Lei do Orçamento Municipal, 

é construído em um processo democrático 

direcionado para promover o desenvolvimento 

do Município, impactando nos aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, presentes e 

futuros. 

Essa lei é a peça fundamental do planejamento 

municipal porque estabelece as d iretrizes para a 

organização do crescimento e do funcionamento 

das áreas urbanas e rurais visando orientar as 
prioridades de investimentos do Poder Público 
e, consequentemente, da iniciativa privada. Por 

isso, todos os munícipes são diretamente afetados 

pelas normativas expressas no Plano Diretor de 

Desenvolvimento.

Aos cidadãos e cidadãs Campo-grandenses

QUE CIDADE QUEREMOS? O QUE É QUALIDADE DE VIDA?



QUE CIDADE
QUEREMOS?

Pergunta importante que vem sendo feita 

desde a construção do nosso primeiro Plano 

Diretor, em 1995 e quando da sua revisão em 

2006. As respostas dos segmentos questionados 

foram capazes de instruir a construção das 

referidas leis naqueles momentos. 

De lá para cá, mudou a sociedade, mudou a 

cidade e mudaram as leis. Desejos e possibilidades 

pactuados outrora precisam ser revisados à luz 

dos novos tempos, inclusive novos tempos para a 

participação social. 

Neste momento, estamos no meio do 

processo de construção de novos pactos para a 

consolidação das diretrizes de desenvolvimento 

para os próximos 10 anos. Pactos a serem 

construídos entre o Poder Público e a iniciativa 

privada, ou seja, interesses pactuados em prol do 

desenvolvimento com melhoria da qualidade de 

vida no Município de Campo Grande.

Qualidade de vida é o termo mais repetido em 

todos os momentos das discussões sobre o tema 

desenvolvimento.



O QUE É
QUALIDADE DE VIDA?

No vocabulário corrente qualidade de vida 

está relacionada a promoção de uma cidade mais 

justa quanto a disponibilização de moradia digna 

e bem localizada para a população de menor 

renda, transporte público decente, acessibilidade 

para todos; políticas públicas direcionadas para 

a diminuição dos índices de exclusão social, 

econômica e cultural; gestão dos órgãos públicos 

sobre os temas dos serviços públicos e das 

infraestruturas distribuídas equilibradamente 

para todos os cidadãos; gestão da administração 

pública competente e eficaz quanto aos assuntos 

de sua competência: organização e controle 

sobre o território, distribuição equitativa e 

arrecadação justa sobre as mais valias criadas 

pela urbanização, modernização dos canais 

de participação ativa da sociedade, parcerias 

eficientes com a iniciativa privada visando o bem 

estar da sociedade.

Por isso nos posicionamos através deste 

manifesto, clamando pela participação de toda 
a sociedade nas audiências públicas vindouras.

Ao Poder Público Municipal, sem prejuízo 

ao que já foi proposto até agora, reivindicamos 

a ampliação da participação social para que 

tenhamos audiências públicas esclarecedoras 

e concernentes com os nossos desejos e 

possibilidades.

O Fórum Livre de Políticas Urbanas nasce de 

uma iniciativa conjunta de entidades de classe 

da sociedade organizada e profissionais ligados 

ao planejamento urbano, com o objetivo de 

promover o debate democrático e contribuir de 

forma efetiva com propostas e encaminhamentos 

de ações pertinentes a cidade de Campo Grande, 

temos a convicção que precisamos fomentar a 

participação voluntária, convidamos todos os 

interessados a ingressar junto a esse Fórum Livre.



Este é o Fórum Livre, por mais 
participação ativa nos destinos da 

nossa cidade morena.

Venha conosco.

Assinam esse documento,

Contato com o Fórum Livre de Política Urbana - Arq. e Urb. Luís Eduardo Costa | 06799611750 |  apres@caums.org.br


