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O crescimento das cidades, de forma desorganizada e rápida, vem causando 
problemas de ordem social e ambiental. Por isso, vêm demandando atenção os 
estudos sobre o espaço construído, capazes de subsidiar critérios e estratégias para 
elaboração de instrumentos de políticas públicas que proporcionem uma vida digna 
nas cidades, associando formas de crescimento menos agressoras ao ambiente 
urbano, com redução do uso de energia, com melhoria do transporte público e com 
planejamento da expansão territorial de forma mais sustentável, reservando às 
atuais e futuras gerações um ambiente ecologicamente equilibrado.  
No entanto, nota-se uma dificuldade de se fazer uma interface da política urbana 
com a gestão ambiental. Mas acredita-se que a implementação do plano diretor 
pode contribuir para a minimização dos problemas urbanos e favorecer a 
estruturação de um ambiente mais eficiente e sustentável, dos pontos de vista 
ambiental, territorial, econômico, cultural e social. Crê-se que a estruturação de um 
plano diretor atenderá melhor aos seus objetivos quanto mais estejam abertos à 
produção coletiva, isto, é quanto mais houver participação efetiva de 
parlamentares, entidades, instituições acadêmicas e de pesquisa, movimentos 
sociais, organizações não governamentais e outras lideranças representativas da 
sociedade civil. Enfim, percebe-se o plano diretor como um instrumento potencial 
em prol da construção de cidades sustentáveis. Ao foco da sustentabilidade se 
associam os ideais de integração de políticas públicas e sociais por uma cidade 
saudável, na forma definida pela Organização Mundial de Saúde.  
A Câmara Municipal de São Paulo tem um importante papel a cumprir para o 
enfrentamento desta questão, seja criando os marcos legais que viabilizem esse 
intento, seja propiciando as condições necessárias à sua realização. Nesta 
perspectiva, propomos a criação do Fórum Suprapartidário por uma São Paulo 
Saudável e Sustentável, para a discussão e proposição de iniciativas relativas a 
esse tema de reconhecido interesse público.  
 


