6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DO NATAL
Função Social da Cidade e da Propriedade
Natal, 27/28 de junho de 2016

PROPOSTAS ELEITAS PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL
1. Estabelecer ações especificas no âmbito da política de
regularização fundiária, para estimular os municípios a realizar o
cadastro de imóveis subutilizados e/ou vazios com vistas à
promoção do acesso à terra e à moradia. (46 votos)
2. Implementação do Plano Local de Habitação de Interesse Social
incentivando, a curto prazo, a utilização de áreas centrais sem
uso/degradas para uso habitacional e as intervenções que incluam
além da moradia digna a infraestrutura básica: educação, saúde,
saneamento, energia, espaços públicos e transporte público que
permita a integração com as demais áreas da cidade. (45 votos)
3. Promover uma adequação no programa Minha Casa Minha Vida de
modo que a sua implementação seja voltada para a garantia da
função social da cidade e da propriedade, observando os
instrumentos estabelecidos na política de desenvolvimento urbano
dos municípios, em suas dimensões de planejamento, habitação e
regularização fundiária de interesse social. Enfatiza-se a prioridade
da aplicação do Programa na Faixa 1 e Entidades em áreas dotadas
de infraestrutura, assim como o estabelecimento de incentivos para
que isso ocorra. (38 votos)
4. Priorizar o atendimento de saúde de forma descentralizada que
atenda a todas as regiões de forma integral (atendimento 24h,
posto de saúde, unidade básica, laboratório, CAPs) com no mínimo
1 (uma) unidade básica de saúde por bairro, 1 (um) posto de saúde
24h por zona e com 1 (um) laboratório de análises clínicas por zona
administrativa. (27 votos)
5. Garantir a implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade
e Estatuto da Metrópole, considerando a ampliação dos
mecanismos de controle social sobre a aplicação dos recursos
públicos, sobretudo os que compõem os fundos associados à
política de desenvolvimento urbano, enfatizando as áreas ocupadas
por populações em situação de pobreza, risco social e ambiental.
(26 votos)

