A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Juiz de Fora se constituiu como etapa
preparatória para a 6ª Conferência Estadual das Cidades e para a 6ª Conferência
Nacional das Cidades. A etapa municipal foi convocada pelo Conselho Municipal de
Política Urbana- Compur, através da Resolução 001/2016 e seu Regimento
estabeleceu as normas gerais do evento, realizado nos dias 23 e 24 de junho nas
dependências da Escola de Governo da Prefeitura Juiz de Fora.
O tema dessa 6ª edição foi a “Função Social da Cidade e da Propriedade” que
expressa a importância do interesse coletivo no contexto urbano na tentativa de
mitigar a apropriação privada do espaço público nos processos de reprodução e
renovação urbana. O lema “Cidades inclusivas, participativas e socialmente justas”
proclama o caráter igualitário e equânime, qualificando o significado do tema. Com
base nas cidades que temos, buscou-se refletir sobre a cidade que queremos,
reconhecendo peculiaridades, desafios e potencialidades locais. Para desencadear
as discussões formaram-se grupos de trabalho com abordagens relacionadas ao
tema geral, a saber:
1. A Cidade como Direito: Implicações, Restrições e Desafios no Acesso aos
Benefícios do Desenvolvimento Urbano (Enfoque na Cidade Socialmente Justa e
Inclusiva);
2. Desenvolvimento Institucional e Controle Social para a Efetividade do
Planejamento Urbano e a Implementação de seus Instrumentos (Enfoque na Cidade
Participativa);
3. Desenvolvimento Econômico e Urbano: Potencialidades, Conflitos de Interesses e
Desafios Local e Regional (Enfoque na Cidade Sustentável e no Contexto de
Inserção Regional).
Nos dois dias do evento, registrou-se uma variação de participação distribuída nos
três turnos:
Dia 23 de junho: 124 participantes dos quais 34 oriundos dos Movimentos
Populares, 34 de Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, 02 Entidades
de Trabalhadores, 2 de Entidades de Empresários, 09 Ongs, 28 do Poder Público
Executivo Municipal e Estadual e 15 visitantes.O Legislativo Municipal não registrou
nehuma presença.
Dia 24 de junho / manhã: 105 participantes dos quais 31 oriundos dos Movimentos
Populares, 25 de Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, 02 Entidades
de Trabalhadores, 02 Entidades de Empresários, 08 Ongs, 29 do Poder Público
Executivo Municipal e Estadual e 08 visitantes. O Legislativo Municipal não registrou
nehuma presença.
Dia 24 de junho / tarde: 101 participantes dos quais 31 oriundos dos Movimentos
Populares, 23 de Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, 02 Entidades
de Trabalhadores, 02 Entidades de Empresários, 08 Ongs, 26 do Poder Público
Executivo Municipal e Estadual e 09 visitantes. O Legislativo Municipal não registrou
nenhuma presença.

Os participantes com frequência igual ou superior a 2/3 no evento puderam se
candidatar como delegado à etapa estadual da Conferência das Cidades. Para as 37
vagas destinadas à sociedade civil foram eleitos 24 delegados. As 28 vagas
destinadas ao poder público deverão ser preenchidas através da indicação dos
servidores participante na Conferência por suas secretarias/ órgãos de origem.
A etapa municipal da Conferência cumpriu seu papel produzindo, segundo as 3
abordagens de discussão, propostas na área do desenvolvimento urbano, para as
agendas estadual e municipal. A participação foi significativa nos grupos e na
plenária, especialmente a do segmento dos movimentos populares e das entidades
profissionais, acadêmicas e de pesquisa que constituíram os grupos com maior
representatividade e participação, demonstrando interesse desses segmentos em
aprofundar seus conhecimentos e contribuir com o debate relativo à política de
desenvolvimento urbano.

