Evolução das Conferências
5ª Conferências
Desde 2003, o Conselho das Cidades – Ministério das Cidades,
realizaram cinco Conferências Nacionais, eventos democráticos e
participativos para discussão da Política Urbana. E BARRA DO
GARÇAS, sempre este a frente destas discussões, se fazendo
presente, e lutando para inclusão e construção de uma cidade
Democrática e Participativa e Socialmente Justa.

Prefeitura de Barra do Garças

1ª Conferência – Ano_2003
A 1ª conferência nacional das Cidade Criou o Conselho das
Cidades e estabeleceu parâmetros para uma politica nacional de
desenvolvimento urbano com proposta de integração das politica
setoriais com acesso universal à moradia digna, ao saneamento
básico ao transporte publico e à acessibilidade, ao cumprimento
da função Social da cidade e da propriedade, ao combate a à
segregação socioespacial, à gestão descentralizada e
democráticas, bem como ao acesso à informação e à
participação social.
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2ª Conferência – Ano_2005
Na 2ª Conferência Nacional das Cidades, foi
aprovado o princípio da gestão democrática, da
participação e do controle social como diretrizes
das políticas de planejamento urbano, Também
foram aprovadas a estrutura e os instrumentos da
politica regional e metropolitana.
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3ª Conferência – Ano_2007
Na 3ª Conferência Nacional das Cidades, os temas
debatidos foram o avanço na construção da politica
Nacional de Desenvolvimento Urbanos e a criação de uma
Politica de Regularização fundiária e de uma politica de
prevenção e Mediação de Conflitos fundiários Urbanos.
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4ª Conferência – Ano_2010
Na 4ª Conferência, foi realizado o balanço das conquistas e
desafios colhidos ao longo do processo de construção da Politica
nacional de Desenvolvimento urbano, perspectiva que ficou
Notória nas resoluções finais,
das quais se depreende a
necessidade do avanço nos resultados já obtidos. Isso é visível na
ênfase pela participação por intermédio de Conselhos das
Cidades Deliberativos e no fortalecimento do ciclo de
conferencia das cidades como meio para efetivar o controle
social e a definição das politicas públicas. Esse rumo é também
demonstrado pelas propostas que reivindicaram a criação de
conselhos nos estados e municípios.
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5ª Conferência – Ano_2013
5ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em 2013,
aprovou a proposta do Sistema de Desenvolvimento Urbano.
O objetivo desse sistema é promover a integração das
politicas de desenvolvimento urbano com as politicas
sociais e econômicas, além de realizar sua articulação com
todos os entes federados (União, DF, estados e municípios),
otimizando esforços e recursos e promovendo a
participação e o controle social. Em dezembro de 2015, o
Presidente do Conselho e Ministros das Cidades, Gilberto
Kassab, instituiu o grupo de trabalho, composto por
diversos ministérios e por representantes do Conselhos das
Cidades, com o intuito de debater e adaptar a proposta
para um projeto de lei.
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