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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Es-
ta Presidência tem o prazer de dar início à 2
etapa do Simpósio "A Nova Constituição Federal e
o Processo Constituinte Mineiro". O tema de hoje
é a "Política Urbana".

Convido a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.
Dr. Antônio Luiz Viliaça Mendes, DD. Secretário-
Geral da Fundação João Pinheiro, representando o
Presidente daquela Fundação, Dr. Aloísio Werneck;
o Exmo. Sr. Dr. Prof. José Alfredo de Oliveira
Baracho, DD. Coordenador dos debates.

Tenho o prazer, também, de convidar para to-
mar assento à Mesa os Exmos. Srs. Expositores:
Prof. José Rubens Costa; Prof. Floriano de Lima
Nascimento; Cel. Amauri Meireles; Dra. Maria
Helena de Almeida Magalhães; Dr. Rômulo Thomaz
Perilli e Dr. Heraldo Santos Dutra.

A Assembléia Legislativa e a Fundação João
Pinheiro dão continuidade, nesta ocasião, ao Sim
pósio "A Nova Constituição Federal e o Processo
Constituinte Mineiro", cuja fase inicial trans-
correu em novembro último, tendo demonstrado pie
namente o acerto de nossa iniciativa, que inten-
ta o aprofundamento da análise constitucional sob
o prisma dos interesses estaduais, relativamente
ao exercício do poder constituinte decorrente.

Hoje, inaucfuramos a 2 etapa do Simpósio, que,
temos certeza, logrará o mesmo êxito da primei-
ra.

Assistiremos neste Plenário a exposições de
notáveis especialistas em temas como Política Ur
bana, Administração Pública, Seguridade Social,
Educação, Ciência e Tecnologia, as quais se fa-
rão seguidas de debate.

Isso sem dúvida nos permitirá a todos compre
ender de forma mais detalhada e precisa a proble
mática pertinente a essas áreas, fornecendo à Cons
tituinte Estadual e à sociedade mineira subsí-
dios de grande valia tanto para o trabalho de ela
boração constitucional, quanto para o encaminha-
mento de sugestões populares e realização de am-
pla discussão que desejamos ver ao longo do pro-
cesso constituinte, como baliza precípua das op-
ções políticas deste Parlamento.
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A 2 etapa do Simpósio abre sensivelmente o
leque das intervenções da comunidade nesse pro-
cesso, que hoje galvaniza as atenções de todo o
povo mineiro.

Se na 1 fase buscamos, através, da inestimá-
vel colaboração de juristas de escol, situar a
esfera de atuação do constituinte estadual, ago-
ra procuraremos nos inteiramos do próprio conteúdo
temático que dará substância à Constituição, ou-
vindo técnicos, cientistas e parlamentares com
conhecimento e vivência no trato de assuntos co-
mo violência urbana, habitação, servidor públi-
co, a criança e o adolescente marginalizados, den
tre outros tópicos a serem abordados.

Destarte, cientes daquilo que configura maté
ria suscetível de disciplina pela Constituição
Estadual, descerramos novos horizontes, desejo-
sos de nos certificar do diagnóstico e da prope-
dêutica apontados por especialistas mineiros, re
presentativos dos mais diversos segmentos de nos
sã sociedade, para o enfrentamento dos problemas
que a essa afligem e preocupam.

Estou convicto de que esse evento será de ma
na importância para o bom termo da tarefa consti
tuinte.

- O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Dr. An
tônio Luiz Viliaça Mendes, DD. Secretário-Geral
da Fundação João Pinheiro.

O DR. ANTÔNIO LUIZ VILLAÇA MENDES-Exmo. Sr.
Deputado Neif Jabur, DD. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho, Coor-
denador dos debates; Exmos. Srs. Expositores, se
nhoras e senhores participantes deste seminário:

Ao se iniciarem os trabalhos da 2QL etapa do
Simpósio "A Nova Constituição Federal e o Proces
so Constituinte Mineiro", a Fundação João Pinhei
ro, entidade de pesquisa e planejamento, inte-
grante da Administração Pública do Estado de Mi-
nas Gerais, manifesta sua grata satisfação	em
co-patrocinar o presente evento.

De fato, a Fundação João Pinheiro associa-se
à tarefa de oferecer subsídios técnicos que pode
rão servir de orientação para a elaboração da

Constituição Mineira. Por conseguinte, almeja-se,
neste conclave, discutir aspectos relevantíssi-
mos de temas constitucionais, objeto de próxima
deliberação pela Assembléia Constituinte Esta-
dual, sob o enfoque de inúmeros especialistas.

Com a serena convicção de que o advento da
nova Carta Estadual ensejará o pleno revigoramen
to do Estado, dotando-o de arcabouço jurídico-po
litico-administrativo moderno e compatível com
as exigências do século XXI, expresso, ao finali
zar, em nome da Fundação João Pinheiro, o seu gran
de orgulho de poder participar de evento como es
te, característico do histórico momento em que
vive o Estado, no tocante à sua ordem constitu-
cional.

O SR. PRESIDENTE - O Coordenador desta pri-
meira sessão é o ilustre Prof. José Alfredo de
Oliveira Baracho; Professor Titular Livre Docen-
te da Faculdade de Direito da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais; Professor de Direito Consti
tucional; Doutor em Direito pela Faculdade de Di
reito da Universidade Federal de Minas Gerais
Constitucionalista de renome internacional e au-
tor de várias obras fundamentais sobre amatéria.

Com a palavra,o Prof. José Alfredo de Olivei
rã Baracho, para assumir a coordenação dos trab
lhos.	-	 -

O PROF. JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO -
Exmo. Sr. Deputado Neif Jabur, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa do EstadodeMinas Gerais;
Exmo. Sr. Dr. António Luiz Viliaça Mendes, DD.
Secretário-Geral da Fundação João Pinheiro, re-
presentando o seu Presidente, Dr. Aloisio Werneck;
Exmos. Srs. expositores, Prof, José Rubens Cos
ta, Prof. Floriano Lima Nascimento, Cel. Amauri
Meireles, Dra. Maria Helena de Almeida Maqalhães,
Dr. Rômulo Thornaz Perilli e Dr. Heraldo Santos
Dutra; demais autoridades, minhas senhoras emeus
senhores.

Primeiramente, agradecemos ao Deputado Neif
Jabur o honroso convite para coordenar esta fase
de levantamento da temática constitucional.

A simples leitura do tema "A Política Urba-
na" e os assuntos envolvidos em toda essa temáti
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ca vêm revelar a importância e o significado des
te evento. Encontramos aí os temas essenciais pa
rã a estruturação da constituição do Estado fe-
derado e os mecanismos para a resolução de pro-
blemas tormentosos da sociedade brasileira. Re-
giões metropolitanas têm hoje um significado es-
pecial no texto da Constituição Federal. Foi de-
ferido para o Estado-membro a competência de de-
finir os aspectos constitucionais da região me-
tropolitana e, através de lei complementar, esta
belecer, de maneira minuciosa, a temática legis-
lativa adequada. As questões da região metropoli
tana são múltiplas no momento em que, em todas
as partes do mundo, acentua-se o crescimento da
população urbana e dos problemas metropolitanos.
Os levantamentos que têm sido feitos pelas enti-
dades encarregadas da matéria, a Secretaria de
Assuntos Municipais, o Plambel, a TRANSMETRO e
demais instituições envolvidas, têm demonstrado
a relevância deste tema nos dias de hoje.

A violência urbana é hoje uma das questões
mais difíceis, não apenas no Brasil, como também
nos grandes centros urbanos do mundo.

A solução desses diversos tipos de violência,
a segurança pública,que é também um tema de alto
relevo,tem uma interligação com a segurança. Te-
mos também o medo, o receio da vida nas grandes
cidades. Há uma necessidade de estabelecermos cri
térios para uma segurança moderna e adequada a
uma população que cresce permanentemente. Temos
também o problema da habitação, tendo em vista o
aumento dos grandes centros urbanos. A habitação
é uma das questões mais graves para a sociedade
brasileira. Temos o aumento das favelas, a falta
de uma urbanização adequada e o saneamento. Há a
necessidade de melhorar o saneamento e também a
definição do plano diretor e das diretrizes do
uso e ocupação do solo.

Os expositores irão fazer um alentado estudo
sobre estas questões básicas metropolitanas que
a sociedade brasileira deve enfrentar agora, de-
pois que houve uma desconcentração das ativida-
des e dos serviços. Os Estados federados e os mu

nicípios devem assumir a relevância na estrutura
ção da sociedade.

A todo momento que refletimos sobre o texto
constitucional percebemos a preocupação do legis
lador constituinte federal com as questões bási-
cas da sociedade: política urbana, regiões metro
politanas, poluição, meio ambiente, todas essas
questões necessárias para a melhora da qualidade
de vida. A qualidade de vida é uma preocupação
constante no mundo de hoje. Os problemas vãofi-
cando cada vez mais tormentosos e difíceis à pro
porção que essa população se amplia. Temos ne-
cessidade de um planejamento científico para a
resolução das mais diversas questões que	hoje
traumatizam a sociedade brasileira.

A Constituição tem preocupação em erra-
dicar a pobreza e a marginalidade, mas não conse
guiremos, en nível de realidade, a execução des-
ses objetivos, se não enfrentarmos e decidirmos
toda a problemática que é objeto deste painel de
hoje. Não adianta a Constituição dizer que preci
samos criar uma sociedade livre, justa e solidá-
ria. Ela só terá esse tipo de composição à pro-
porção que esses problemas forem enfrentados. Mas
eles não serão solucionados apenas porque tive-
ram um nível constitucional. A Constituição deve
vir acompanhada de uma programação objetiva, ra-
cional, para que possa efetivar a própria ideolo
gia constitucional. Se nós não criarmos os meca-
nismos adequados para a superação desses graves
problemas que serão objeto do debate nesta tar-
de, não iremos cumprir a finalidade defendida pe
lo texto constitucional. É preciso efetivar a Cons
tituição, seja em nível de princípios auto-aplic
veis, programáticos ou de expectativas constitu-
cionais. Essas expectativas constitucionais de-
monstram uma programação racional, adequada à su
peração dessas questões que ainda não foram en-
frentadas de maneira racional e científica.

Dando início aos debates, daremos a palavra
ao primeiro expositor, Prof. José Rubens Cos-
ta, que tratará das regiões metropolitanas. Opri
meiro expositor é Professor da Universidade Fede
ral de Minas Gerais, Doutor em Direito pela UF3,
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Ícom pós-doutorado pela Universidade de Berlim e
com especialização em Direito Administrativo pe-
la Universidade de Roma.

Com a palavra,o Prof. José Rilbens Costa.
A Coordenação informa ao ilustre expositor que
disporá de 10 minutos para sua intervenção.

O SR. PRESIDENTE - Antes de o Dr. José Rubens
Costa usar a palavra, a Presidência quer regis-
trar a presença, neste Plenário, do Dr. Eduardo
Fernandes Silva, Secretário Adjunto da Secreta-
ria de Assuntos Metropolitanos.

O PROF. JOSÉ RUBENS COSTA - Minhas senho-
ras e meus senhores. Meu tema é "Regiões Metropo
litanas". Este assunto aparece na história cons
titucional brasileira desde a Constituição de67,
com a Emenda de 69, no artigo 164. Na atual Consti
tuição brasileira, aparece no § 39 do artigo 25.
Trata-se dos chamados "fenômenos metropolitanos",
ao lado das "microrregiões" e das "aglomerações ur
banas". Isso coloca de imediato uma questão para
o intérprete da situação jurídica ou institucio-
nal brasileira. No artigo 18, o Brasil se define
como uma federação constituída pela União, Esta-
dos-membros, Distrito Federal e pelos municípios.
A primeira questão que se coloca é saber o que
significa essa coisa exótica chamada de região
metropolitana. Faz ou não parte da Federação? O
artigo 25 da Constituição diz o seguinte:

"Os Estados poderão, mediante lei complemen-
tar, instituir regiões metropolitanas, aglomera-
ções urbanas e microrreglões, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para inte
grar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum."

Isso é o que diz o § 39. O que se percebe de
imediato é que, nessa definição de Federação dás
sica, constituída pela União e Estados, e, não
tão clássica, pelos municípios - esse é um fenô-
meno que só ocorre no Brasil, onde os municípios
integram a Federação com autonomias expressas -
o Constituinte foi bastante tímido ou confessada
mente incompetente. Não soube o que fazer com as
regiões metropolitanas. Sabia apenas que elas exis

tiam. Assim, aparentemente, o Constituinte deve
ter falado: "Deixa, que o filho não é meu. Vou
deixar o problema para o Estado." E atribuiuo
problema ao Constituinte Estadual, que deverá re
gulamentar, ou não, a região metropolitana. Ele
não a incluiu expressamente na Federação, mas tam
bém não a excluiu. Dos males o menor. Ele admite
a existência das regiões metropolitanas, mas sem
qualquer competência para resolver o problema.

Dentro da interpretação jurídica, dizemos que
uma lei não tem palavras supérfluas. Se existe
um deslize ou uma vírgula errada, isso deve ser
interpretado de tal forma que se dê coerência,
utilidade ou inteligência ao texto legal.

Há uma linguagem constitucional, empregando
principio semelhante que consiste numa pequena
pergunta: "A Constituição é séria ou não, é brin
cadeira ou não?" "A Constituição é alguma coisa
ou é um mero exercício de retórica do Constituiri
te?" Esse tema vai aparecer por volta dos anos
50na Alemanha, após a Constituição e totalmente
prenhe de princípios, totalmente demagógica.	A
atual Constituição alemã é bastante enxuta	com
muita preocupação em evitar palavreado inútil
ou muita festividade. Mas dentro da Constituição
alemã ficaram, querendo ou não os alemães, algu-
mas palavras de conceito vago, como Estado So-
cial de Direito, que aparece por acaso dentro da
Constituição alemã, como aparece - para mim, por
acaso - a "Região Metropolitana" dentro da Cons-
tituição brasileira atual.

Se a Constituição integra algum fenômeno, se
a Constituição explicita alguma coisa, diz algu-
ma coisa, a primeira pergunta que nós temos que
fazer é: isto é sério ou é uma brincadeira? Isto
tem uma exequibilidade ou não? Ou se vamos esca-
par pelas tangentes constitucionais. Há um cha-
vão no Terceiro Mundo chamado "Normas Programáti
cas" ou "Princípios Ideológicos". Nada dissoexis
te. A Constituição só pode ter uma resposta se
seria, e tem de funcionar. O que está contido den
tro da Constituição vai ter que ser interpretado
e vai ter que existir na prática. Não vamos fi-
car à espera de mais Constituintes, nem estadual
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nem municipal, ou à espera de uma reforma cons-
titucional brasileira. A Constituição tem que
funcionar. Isto é o que faz uma Constituição; ca
so contrário ela será mais uma folhinha de pa-
pel.

Nesse sentido tenho como ponto de partida que
as normas constitucionais são, no mínimo, capa-
zes de exeqüibilidade, ou seja, no que toca à re
gião metropolitana, o que quer que esteja conti-
do na Constituição Federal é capaz de exeqüibili
dade, é capaz de existência efetiva. Onde houver
região metropolitana como potência, possibilida-
de ou realidade, após uma lei complementar esta-
dual qualquer, eu entendo que há alguma coisa di
ferenciadora, há algo mais que diferencia a es-
trutura da Federação brasileira. Estaríamos dian
te de uma federação diferenciada. Eu chamo aqui
Federação brasileira a União, o Estado ou o Muni
cipio, e a Federação dentro das Federações. Em
cada Estado brasileiro temos uma nova Federação.
Há o Estado, há o Município, e se no caso hou-
ver, temos a Região Metropolitana. Na ocorrência
de regiões metropolitanas acrescentou-se algo
mais, que terá de ser visto com seriedae para que
possa funcionar. Ouvimos dizer que uma lei não
pode ter palavras inúteis ou que a Constituição
é uma coisa séria. Se o Constituinte quisesse ape
nas fazer poesia, ele não precisaria fazer poesia
dentro da Constituição, porque se infere do po-
der normal de governo, por exemplo, a criação de
órgãos, ou seja, não é preciso que a Constitui-
ção diga que eu posso ter um órgão de controle
da seca. Isto não é norma constitucional, isto é
totalmente desnecessário; também seria desneces-
sário esse artigo pedir a criação de regiões me-
tropolitanas. Se for criada a região metropolita
na, altera-se a característica da Federação. No
momento em que for configurado ou institucionali
zado ou se instituir uma região metropolitana
necessário que se mova, nos limites chamados po-
sitivos e negativos. Nos princípios da autonomia
local, seja ela estadual ou municipal, a região
metropolitana é como um trem qualquer, um veícu-
lo qualquer que vai se mover dentro daquilo que

existe de autonomia do Estado ou do Município, com
o elemento que o diferencia.

No que toca à autonomia municipal, a atual
Constituição brasileira repete as Constituições
anteriores. A autonomia municipal se revela pelo
que for de interesse municipal. A palavra pecu-
liar foi suprimida da atual Constituição. A Cons
tituição não proíbe "n" coisas,e o Estado não po
de tudo aquilo que não é proibido. A autonomia
municipal, além de ter seus parâmetros, sua con-
figuração na Constituição Federal, ela receberá
também o mesmo para que se revele a autonomia mu
nicipal, aquilo que é de peculiar interesse,aqui
lo que é distinto a cada município onde se reve-
la a autonomia; ela obedecerá também a princí-
pios que forem enunciados na Constituição do Es-
tado, pois é dentro do Estado que se inserem os
municípios.

Nestes contornos de principios da Constitui-
ção Estadual e Federal é que, em casos de cria-
ção metropolitana, vamos ter que agir. Em princi
pio, está dito na Constituição que "instituir ou
não uma região metropolitana é faculdade do Esta
do-membro, e se faz através de lei complementar".
Eu não acredito. Eu acredito que, se há pres-
supostos de nascimento de uma região metropolita
na, isto é obrigatório e o que há é defeito	de
redação, de teorização de Constituinte que não
quis saber que uma Constituição deve ser efeti-
va, assim como são efetivos os princípios dos di
reitos fundamentais. O Constituinte copia da Cons
tituição alemã, espanhola e portuguesa, o princi
pio da efetividade ou unidade da Constituição que
deve fazer que toda ela funcione como um todo in
tegrado e harmônico. Não seria uma Constituição,
mas uma supra-estrutura ou estrutura de funciona
mento. Explico melhor porque acho que isto não
facultativo. Entendo que a Constituição Estadual
é obrigada a estabelecer critérios e parâmetros
para o caso de instituição de uma região metropo
litana. Não cabe à lei complementar estadual es-
tabelecer esses critérios,porque eles vão inter-
ferir, vão tornara Federação estadual diferen-
ciada. Não cabe à lei complementar, por estrutu-
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rã do Estado, que é constituída na sua lei esta-
dual, na sua lei fundamental estadual,ou na sua
Constituição. Não fica a critério do Estado a Fa
culdade di teoria da lei complementar, pois pri-
meiro ele é obrigado a teorizar e dar os crité-
rios pelos quais se institui ou não regiões me-
tropolitanas. Torna-se diferente, por exemplo, a
estrutura administrativa de um Estado mineiro. Es
sas normas devem constar da Constituição Esta-
dual e, unia vez que não constam, não será a lei
complementar que irá mudar a estrutura do Estado
mineiro, já fixado na sua Constituição. Isso se-
ria absolutamente ineficaz e inconstitucional.
Instituir foi apenas o ato de criação, como au-
tarquia, de um órgão qualquer, do ato de criação
do órgão e não do fenômeno. Aqui vem uma diferen
ça nesta faculdade que aparece na Constituição,
entre o direito e o fato. O que a Constituição
está dizendo é que existe direito à criação ou
nascimento da região metropolitana e esta será
criada quando esse direito se manifestar. É dada
ao Estado a faculdade de dizer que pressupostos
são estes, além de observar os pressupostos da
Constituição Federal, evidentemente, ou seja, or
ganização, planejamento e execução de funções p
blicas comuns. Ora, ou existe ou não existe es-
tas funções públicas comuns numa região metropo
litana. Se existem, existem agora. Se existern,es
te artigo da Constituição é brincadeira.

Entendo que a região metropolitana, embora
não enumerada no artigo 18 da Constituição, ela
faz parte, sim, da Federação e mais, não só teo
rização e estabelecimento de princípios naCons-
tituição é obrigatório; entendo que não há facul
dade alguma do Estado em criar região metropoli-
tana. Na ocorrência do seu pressuposto é obriga-
tória a instituição de uma região metropolitana,
ou se estará descumprindoa Constituição Federal,
por omissão.

Dentro de uni sistema de divisão de órgãos ou
de uma federação, vamos ter duas repartições de
competência, uma chamada horizontal e outra cha-
fltada vertical. Quanto à região metropolitana, a
1ecessárjas. E não, como ocorre hoje, para os di

versos guichés onde diversos funcionários infor-
mam que de nada sabem. Isso seria feito com base
numa descentralização, porém coordenada, integra
da, sem prejuízo de uma necessária eficácia de
unidade e ação dos poderes de direção e superin-
tendência do governo.

No que toca à repartição vertical de compe-
tência, começamos com a União, os Estados, o Di!
trito Federal, Municípios e aí aparece a Região
Metropolitana. Eu pessoalmente não sei onde in-
cluí-la na repartição vertical de competência. Eu
diria que ela é meio móvel. Na existência de um
conflito de competência vertical, vamos resolvê-
lo pela técnica e dogmática jurídicas tradicio-
nais. É um problema do conflito das leis, do que
é constitucional, do que não é constitucional, do
que é legal ou ilegal.

Quanto ao interesse metropolitano: existe um
conceito de interesse metropolitano? Isso foi ou
não abrigado na Constituição? Era a grande dis-
cussão na Constituição anterior, no seu artigo
164. Criou-se uni fenômeno diferente ou não?
Criou-se um chamado interesse metropolitano?

Sabe-se que interesse foi a coisa que defi-
niu competência no curso da história das consti-
tuições. Uma das mais antigas Constituições espa
nholas dizia o seguinte: "É da competência da
União aquilo que for de interesse da União; é da
competência do Estado aquilo que for de interes-
se do Estado; do Município, o que for de interes
se do Município."

Isto é certíssimo. É mais simples do que ten
tar dividir o mundo em competência que se mistu-
ram. Hoje, a forma de Município da Constituição
brasileira permanece igual: é do Município o que
for dele, e da Região Metropolitana, onde o le-
gislador constituinte pareceu tímido e discreto
acabou criando aquilo que não sabia que estava
criando, porque ele se refere expressamente, no
parágrafo 3QL do artigo 25 aos interesses comuns
dos municípios que integram a região metropolita
ria. Por definição constitucional, isso trouxe ho
je um interesse diferenciado na Constituição, por
interesse do que vai revelar na distribuição a
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participação da tal de "competência". Esse inte-
resse metropolitano surge quando a matéria dis-
ser respeito exclusivamente à região metropolita
na, que é o conceito de incidência meramente ter
ritorial; uma lei que se aplica naquele territó-
rio e, também, quando a matéria exigir um trata-
mento especial por laborar a região metropolita-
na e assumir uma configuraçõa peculiar. Na lin-
guagem constitucional é a organização, planeja-
mento e execução de funções pública de interesse
comum. Isso é município metropolitano. Eu já ha-
via dito e repetido aqui que houve uma certa ti-
midez do constituinte, no momento de regularizar
a região metropolitana. Timidez, ao contrário,
por exemplo, de Reforma Agrária, onde o consti-
tuinte foi bastante audaz. Ele colocou dispositi
vos bastante modernos de reforma agrária, ou se
ja, de não-reforma agrária. Ele sabe muito bem
como legislar, como não se faz reforma agrária.
Além do que não houve timidez. Pelocontrário,
ele foi bastante competente quanto à Reforma Agrá
ria.

No que toca à região metropolitana, ele quis
ser um tímido, porque é complicada a linguagem,o
escrito, e falseia muito o que a gente quer. No
momento em que fez o parágrafo 39 do artigo 25,
alémdeoconstituinte criar a figura de município
metropolitano, ele acabou dizendo assim:

§ 39 - Os Estados poderão, mediante lei com-
plementar, instituir regiões metropolitanas, aglo
merações urbanas e microrreglões, constituídas
por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execu
ção de funções públicas de interesse comum."
Isso significa que o Estado tem faculdade de

criar ou não a região metropolitana, mas uma vez
definida em lei complementar a criação, os muni-
cípios do respectivo agrupamento integram obriga
tor lamente a região. É facultativa para o Estado-iinbro
e cbrigatór ia para o município. O que sucedeu é o que su-
cede nas coisas muito conservadoras. Nas famílias mais
conservadoras é que ocorre a maior incidência de
escándalos. Isto está na literatura. Faz-se mui-
ta pressão, reprime-se muito até que o produto,

o filho daquela família, se rebela e vira alguma
coisa bem diferente. O mesmo aconteceu na Consti
tuição: de um artigo tímido, conservador, discre
to, surgiu uma coisa completamente diferente, com
força própria. Uma vez legislado,desaparece a fi
gura de quem falou. A obra não pertence ao cria-
dor. Hoje haverá uma integração compulsória, urna
participação obrigatória do município na região
metropolitana.

Finalizando, gostaria de falar sobre o siste
ma de administração metropolitana, uma coisa que
também não é prevista na Constituição Federal,
mas como eu entenderia, é um sistema de adminis-
tração metropolitana. Nisto pode haver fantasia
do constituinte mineiro, ele pode pensar, pode
ter mesmo fantasia e muita criatividade em cima
do que seja sistema de administração metropolita
na, lembrando-se sempre de quais são os limites
negativos e positivos da Constituição Federal.
Como primeiros limites negativos e positivos, um
alerta: que o constituinte mineiro não pense co-
mo a Lei Complementar n9 14 pensou, como a lei
estadual sobre regiões metropolitanas pensa, de
que a região metropolitana ó um fenômeno esta
dual. É uma heresia. A região metropolitana não
é fenómeno estadual, não tem nada a ver com a ad
ministração pública estadual. E]i é diferente e
também não é fenômeno estritamente municipal, por
que se o fosse, não haveria região metropolita-
na. A gente faria um grande município,e o proble
ma estaria resolvido. A região metropolitana
algo diferente e surge de uma necessidade de dar
harmonia a coisas desiguais. Estados e Municí-
pios, todos diferentes, mas que convivem num ter
ritório que se \7aiSemiSturafldO. Isso é uma região
metropolitana. Então, que não se torne novamente
municipalizada a região metropolitana, no que pe
cana por inconstitucionalidade.

O fatodearegião metropolitana não ser um fe
nômeno estadual nem municipal explica o porquê,
hoje, do colapso, da agonia do sistema atual me-
tropolitano. Hoje, praticamente, foi banido do
mapa o sistema de adminsitração da região metro-
politana.
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No momento em que se coloca o Governador co-
mo Presidente da região metropolitana, e que se
coloca um Conselho que delibera, composto por
três ou quatro integrantes do Estado, desapare-
ce o fenômeno metropolitano e se cria um sub-
estado ou órgão que vai ser vinculado ao Governa
dor do Estado. Dentro disso o que acontece? Há
tendência de absorção. É uma coisa que os consti
tucionalistas assim chamam. O poder tem uma aspi
ração a ser dividido, mas tem uma tendência a se
unificar. Essa tendência foi mostrar se dentro
da região metropolitana: Executivo Estadual cada
vez mais tomando controle e a demanda geral dos
municípios. Que fique isso para a Assembléia Cone
tituinte mineira.

Como faria a administração metropolitana? Fa
ria algo semelhante às regiões administrativas de
Portugal e Espanha. Teríamos três órgãos. Um cha
mado Assembléia Metropolitana sem nenhuma conota
ção de fazer leis no sentido material. As leis
formais seriam feitas pela Assembléia Legislati-
va ou Câmaras Municipais, e a Assembléia Metropo
litana poderia legislar, de modo material, evi-
dentemente sem invadir as chamadas reservas de
constituição ou de leis, dentro daquela divisão
de competência, coisas que possam ser disciplina
das não necessariamente pelo Legislativo.

Essa Assembléia Metropolitana seria consti-
tuída por um representante da classe política, ou
seja, da Assembléia Legislativa, que indicaria
pessoas, e também da Câmara Municipal, e alguns
representantes do Executivo. Dentro dessa Assem
bléia Metropolitana, que teria capacidade norma-
tiva e principalmente competência para controle
da execução ou da administração metropolitana,
seriam eleitas pessoas que dirigiriam a região
metropolitana. Não teríamos o Secretário de Esta
do de Assuntos Metropolitanos. Seria uma pessoa,
talvez de categoria de Secretário de Estado, mas
saído da Assembléia Metropolitana. Teríamoso cor
0 administrativo, um Presidente e um	Secretá-
rio, indiferentemente da categoria administrati -
va. Esse corpo administrativo é que se incumbi-
ria de gerir a região metropolitana, com uma par

ticipação integrada do Estado e do Município. Da
ríamos autonomia política a essa gestão, pois, ca
so contrário, as pessoas ficariam dependentes do
poder central e ao gosto do Governador, se gostasse
ou não dessa coisa que se chama região metropolita-
na ou do Prefeito. Ficariam ao sabor das ocorrên
cias político-executivas."

Finalmente, o terceiro órgão seria um grande
forum metropolitano ou o Conselho Metropolitano,
que seria constituído para dar efetividade à par
ticipação popular. Existe, hoje, participação po
pular na elaboração das leis. Esses princípios
são consagrados na atual Constituição. São prin-
cípios sérios e devem ser exeqüíveis. Não são me
rã retórica ou poética do Constituinte federal.
Esse grande fórum seria composto por órgãos de
classe, representantes do povo, organizações so-
ciais, culturais, profissionais, econômicas etc.
Seria, enfim, uma espécie de eco da região metro
politana. A Assembléia Metropolitana transmiti-
ria, como eco, o que a população metropolitana
deseja, o que precisa e quais as suas aspirações.
Muito obrigado.

O COORDENADOR - O 29 expositor desta sessão
é o ilustre Prof. Floriano de Lima Nascimen-
to, bacharel em Direito pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais; Mestre em Direito Constitu-
cional com doutorado em andamento na Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Minas Ge-
rais; Prof. Titular de Direito Econômico da
Faculdade de Direito Mílton Campos; Membro daFun
dação Brasileira de Direito Econômico; Consul-
tor-Chefe da Consultoria Legislativa e Parlamen-
tar da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, durante a 1 e 2 Sessões Legislativas
da 10 Legislatura; 29-Vice-Presidente da Asso-
ciação Nacional para o Desenvolvimento de Ativi-
dades Legislativas - ANDAL.

Com a palavra,o Professor Floriano de Lima
Nascimento, que discorrerá sobre "Violência Urba
na".

A Coordenação informa ao ilustre expositor
que disporá de 10 minutos para sua intervenção.
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O PROF. FLORIANO DE LIMA NASCIMENTO-Sr. Pre
sidente, Deputado Neif Jabur, Dr. Antônio Lui
Viliaça Mendes, Secretário-Geral da Fundação João
Pinheiro, representando o seu Presidente,	Dr.
Aloisio Verneck;	Prof. José Alfredo de Oli-
veira Baracho, Coordenador dos debates, demais
expositores, senhores expositores, senhores par-
ticipantes do Simpósio.

O tema sobre o qual vou tecer algumas consi-
derações, o da "Violência Urbana", é desses as-
suntos que, pela sua natureza mesma, nos estimu-
lariam, num primeiro momento, muito mais, a dar
um depoimento pessoal ou partir para um inventá -
rio de histórias e narrativas sobre	experiên-
cias vivenciadas por cada um de nós no dia-a-dia
das nossas vidas, não apenas nas grandes cida-
des, nas metrópoles , como também no meio rural.
Trata-se de um dado da nossa vida cotidiana. Não
há entre nós quem não tenha vivenciado pessoal-
mente ou quem não tenha presenciado um ato de
violência, ou mesmo quem não tenha acompanhado
com angústia e sofrimento, através da imprensa
falada, escrita e televisada, diariamente, a su-
cessão de fatos, de acontecimentos, que penetram
a cada dia nas nossas residências e em nossas vi
das. Não há a menor dúvida de que se trata de um
tema extremamente contemporâneo.

A violência sempre existiu na História, des-
de as narrativas mais remotas. Apenas como exem-
plo, bastaria citar aqui o crime de Caim contra
Abel. Uma incursão pelas páginas da Bíblia vai
descerrar diante dos nossos olhos um panorama ri
co, intenso e doloroso de todas as formas de vio
lência cometidas.

A violência vem constituindo um fenômeno
histórico, presente em todas as sociedades hu
manas, em todas as épocas da História. Podería-
mos nos quedar numa atitude passiva diante desse
fenômeno, e isso tem sido esposado por várias pes
soas em artigos publicados em revistas e jornais.

Se a violência é um fenômeno que sempre exis
tiu e sempre existirá, então, talvez não haja mui
ta coisa a fazer a respeito, a não ser tomar as
providências habituais que são encaminhadas atra

vês das políticas de segurança pública, destina-
das a combater as manifestações de violência.

Queremos fazer uma abordagem um pouco dife-
rente, tentanto chamar a atenção para o fato de
que a violência, por ser um fenômeno que ocorre
na sociedade humana, ele pode, como qualquer ou-
tro fenômeno, ser entendido, ser compreendido,
ser apreendido conceitualmente na sua natureza,
nas suas causas, nas suas modalidades e nas suas
conseqüências, para, através da adoção de proce-
dimentos de políticas adequadas, não colocar fim
a este fenômeno, o que seria impossível; mas, pe
lo menos, controlá-lo e reduzi-lo a dimensões que
poderíamos chamar de aceitáveis.

Devemos fazer uma crítica ao conceito de vio
lência urbana. Esse termo ganhou realce nos meios
de comunicação de massa e entre a opinião públi-
ca, especialmente a partir dos anos 60, quando,
com a intensificação do processo de urbanização
do Pais, com o crescimento das grandes cidades,
passaram a ocorrer, em escala crescente, os feno
menos de violência que até então, raramente, fre
qüentavam os meios de comunicação. Mas, a partir
dos anos 60, quando o País entra numa fase de mo
dernização, de crescimento das grandes cidades,
de complexidade da vida social, o fenômeno passa
a ser tratado diariamente e passam a ocorrer ca-
sos intensos de violência nas cidades; porém, é
preciso considerar que a violência não pode ser
delimitada nos limites urbanos ou nos limites su
burbanos ou rurais.

A violência ocorre e sempre ocorreu na Histó
ria, em todos os lugares onde existe a sociedade
humana, onde as pessoas estão vivendo.	Devemos
considerar que o conceito de violência	urbana,
tal como é utilizado diariamente, não deixa de
ter um enfoque um pouco redutor, não deixa de cor
responder a um enfoque de violência que se quer
dar a partir de uma visão muito especial, muito
específica, a partir das constatações e manifes-
tações dentro das cidades. Evidentemente, por te
rem natureza concentradora e por serem as cida-
des aqueles espaços onde se concentram grande nú
mero de atividades e pessoas, elas se tornam, en
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tão, no espaço propício para que os fenômenos de
violência não apenas ocorram, mas sejam dramati-
zados, divulgados e transmitidos incessantemente
a todos, através do efeito multiplicador dos meios
de comunicação, de modo especial a televisão.

Mas preferims ver o fenômeno da violência sem,
num primeiro momento, considerar a violência ur-
bana, metropolitana ou rural. É um fato social
que ocorre em todos os espaços onde existe ativi
dade humana e onde o homem se faz presente.

Achamos que a apreensão do fenômeno da vio-
lência exige um procedimento científico e exige
a adoção de uma metodologia específica, procedi-
mentos que vão ser indicados principalmente pelo
método sociológico.

Queremos lembrar aqui a obra de flnile Durkheim,
considerada até hoje um divisor de águas na his-
tória do pensamento sociológico, quando, nas pá-
ginas iniciais, ele faz a afirmação ainda hoje
um pouco polêmica de que os fatos sociais devem
ser tratados como coisas. E, ao fazer essa afir-
mação, Durkheim refutou intrepretações parado-
xais e escandalosas, geradas por essa assertiva,
esclarecendo que o objetivo não era rebaixar for
mas superiores às formas inferiores do sere, sim-,
ao contrário, reivindicar para as primeiras o
grau de realidade pelo menos igual ao que todos
reconhecem como apanágio das segundas. A partir
dessa colocação, e estamos aqui esposando essa
colocação, se os fatos sociais podem e devem ser
tratados como coisas, então o fenômeno da violên
cia pode ser examinado e considerado como coisa;
como algo que tem causas determinadas, como algo
que se manifesta, que assume formas que podem
ser identificadas e que têm conseqüências passí-
veis de estudo. Seria interessante, nesta fase,
atermo-nos também à etimologia do termo "violên
cia", buscando sua origem no verbo "violar", en-
tendido como aquilo que ofende com violência, que
infringe, que transgride, e poderíamos associar
ao verbo violar, origem etimológica do termo vio
lação, um outro verbo, que é o verbo	"privar",
procurando entender a violência num primeiro mo-
mento como "violação", como o ato destinado	a

violar, e, num segundo momento, como algo desti-
nado a privar as pessoas de alguma coisa. Dentro
dessa acepção da privação, a violência sempre vai
Drivar as pessoas de alguma coisa. Seja da sua
realidade, seja dos seus direitos, seja da sua
dignidade, seja da sua possibilidade de ter uma
oarticipação digna dentro da vida social, dentro
da vida econômica; de compartilhar os frutos do
trabalho organizado dentro de uma sociedade. P0-
derlamos, também, ainda dentro desta preocupação
científica, colher ao acaso alguns conceitos de
violência, cunhados por diversos estudiosos da
matéria, com a preocupação de, associando esses
diversos conceitos, tentar extrair um conceito
geral ou uma visão geral da violência. Vamos per
ceber, de início, que alguns autores refutam as
tentativas de examinar a violência dessa for-
ma, buscando os conceitos referentes às diversas
manifestações da violência. Algumas pessoas de
formação mais marcadamente marxista acreditam que
o fenômeno da violência como tal seria uma decor
réncia da sociedade capitalista, que seria, en-
tão, responsável por todas as formas de explora-
ção do ser humano e de violência. É claro que es
sã colocação deve merecer uma análise, porque ela
pode revelar também, e certamente o faz, uma par
cela da verdade Mas acontece que, colocada des
se modo, eia estaria esgotando o assunto. Sabe-
mos perfeitamente que a sociedade capitalista, na
sua construção, desde os grandes descobrimentos,
a partir da Renascença e, de maneira mais acen-
tuada à época da Revolução Industrial, quando co
meça a se formare se consolida o capitalismo in
dustrial, não há menor dúvida para qualquer estu
dioso da Histórica de 'jue a sociedade capitalista
produziu ao longo do século e produz,ainda, di-
versas formas de violência. A sociedade capita-
lista, no seu processo de formação histórico, a
partir do século XVII, formou-se consagrando di-
versas formas de violências que ainda persistem
hoje. O que nós podemos considerar é que a socie
dade capitalista tem formas diferentes de violên
cia, e que na sociedade socialista também se en-
contram formas específicas de violência, mas am-
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bas convivem com esse problema.
Após as considerações desses autores que vi-

sualizam desta forma ideológica o problema da
violência, há aqueles que acreditam apreender o
tema da violência examinando suas diversas mani-
festações. Podemos citar Ana Maria Fernandes e
Paulo César Fernandes que associam a idéia de vio
lência com o conceito de forma material ativa,
vertida para o exterior e que causa prejuízos
físicos. Implica a relação entre energia física
e prejuízo físico. Examinando a violência que os
pais podem exercer contra os filhos, com fins pre
tensamente disciplinadores, no exercício de sua
função socializadora ou outros objetivos, esses
autores afirmam que esse fenômeno atinge três as
pectos principais: violência física, quando a coa
ção se processa através de maltratos corporais
como espancamento, queimaduras etc, ou por negli
gência em termos de cuidados básicos como a ali-
mentação, vestuário, segurança etc; em segundo
lugar, a violência sexual, quando a coação seexer
cita tendo em vista obter a participação em prá-
ticas eróticas; em terceiro lugar, a	violência
psicológica, quando a coação é feita através de
ameças, humilhações e privação emocional. Para
eles, a violência traz implícita a noção do con-
trole, uma vez que, por seu intermédio, uma pes-
soa submete outra, seja pela força física, seja
pelo constrangimento psicológico.

Outros autores preferem definir a violência
a partir da sua situação estrutural, que associa
as formas de violência a partir de uma estrutura
injusta da sociedade, que exclui parcelas enor-
mes da população da participação nos benefícios
sociais.

Outros procuram analisar a violência a par-
tir de deformações biológicas, de problemas bio-
lógicos, trazidos pelas pessoas. Outros, através
de fenômenos de natureza psíquica, inclusive fa-
zendo referências a porções do cérebro humano,
ainda associadas a fases primitivas da evolução
dos seres humanos. Há um autor canadense chamado
David MacLeen que que se refere a segmentos rep-
tilianos do cérebro como responsáveis pelas mani

festações de violência. São diversas colocações
e definições.

O que eu queria dizer, deixando alguma coisa
para a fase de debates, é que os advogados, cien
tistas, políticos, sociólogos, psicólogos, antro
pólogos, urbanistas, homens de estudo, não po-
dem, neste momento que estamos vivendo, ignorar
este tema da violência. Acho que chegamos a um
ponto de ocorrência deste fenômeno nas cidades,
nos municípios, em todos os espaços sociais, in-
clusive em nível internacional, de tal forma que
este problema não pode continuar sendo ignorado.
É preciso partir-se para um combate efetivo das
diversas manifestações da violência. Também se
deve neste momento pensar numa teoria da vio-
lência. Por que não? Eu acredito que a criminolo
gia tradicional, desde as suas origens no século
XIX, está muito preocupada em examinar o crimino
so e os atos do criminoso. A etiologia do crime
talvez possa ser completada, em certas lacunas
que ainda não foram preenchidas, por um estudo
d' violência, a partir do qual, com uma compreen
são deste problema angustiante, sobre o qual se
deve falar com compaixão. Trata-se de um tema
inserido dentro da preocupação do humanismo do
)cidente. Este é um tema que deve ser enfrenta-
do. Assim,talvez se possa falar neste momento em
uma teoria da violência. Algo que a partir de
uma compreensão deste fenômeno possa ajudar na
formação de políticas eficazes para combatê-lo.

Fiz um pequeno inventário de diversas mani-
festações que são as violências provoca.das por
acidente de trânsito. Elas são terríveis. Temos
as violências de trânsito, as violências decor-
rentes de crimes sociais, as violências contra
as mulheres, as violências contra as crianças, vá
rias outras formas de violência que mostram a
sua gravidade. Mas vou preferir abordar esses ti
pos de violências na fase dos debates.

São essas as considerações iniciais que dese
java fazer e, na segunda fase poderemos abordar
outras.

O COORDENADOR - O terceiro expositor desta
sessão é o ilustre Cel. Amauri Meirelies. Gra
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duado em Educação Física, com cursos de Formação
de Oficiais, Aperfeiçoamento de Oficiais e Supe-
rior de Polícia. Foi Comandante do 19 Batalhão,
Subcomandante do Batalhão de Choque, Chefe do Es
tado Maior do CPC; Assistente do Gabinete do Co-
mando-Geral, Subdiretor de Saúde da PM, Chefe
da 3s1 Seção do Estado-Maior e Comandante do 149
Batalhão, em Ipatinga. Atualmente é o Comandante
do Policiamento da Capital.

É, também, autor de várias obras publicadas,
dentre elas o livro "Passageiro Presságio" - poe
sia e prosa de caráter social - sobre mazelas e
contradições da cidade grande.

Com a palavra, o Cel. Amauri Meireiles, que
discorrerá sobre "Segurança Pública".

A Coordenação informa ao ilustre expositor
que disporá de 10 minutos para sua intervenção.

O CEL. AMAURI MEIRELLES - Exmo. Sr. Deputa-
do Neif Jabur, Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Prof. Jo
sé Alfredo Baracho, Srs. Expositores, minha
senhoras e meus senhores. Dentro dos dez minu
tos que o Coordenador nos concede, nós vamos f
lar sobre alguns princípios fundamentais que
servem de pressupostos para a participação da
força pública. A força policial do Estado age com
a denominação de Polícia Militar em um esforço
de segurança pública. O primeiro pressuposto é
o de que a segurança é uma necessidade basilar.
Quando nós ouvimos alguém dizer que hoje unia das
grandes preocupações das comunidades é a seguran
ça, nós profissionais da segurança pública não
nos aviltamos porque constatamos que isso é um
endosso ao trabalho elaborado por Maslow em 1940,
em que priorizando as necessidades humanas, ele
coloca a necessidade fisiológica em primeiro lu-
gare, em segundo lugar, a necessidade de segu-
rança. De maneira que para nós é a constatação de
um trabalho járealizado.

O que é a necessidade de segurança? É a ne-
cessidade que os indivíduos têm de se sentirem
livres de ameaças que possam afetar o desenvolvi
mento material e espiritual. Quais seriam essas
ameaças? São os riscos, os perigos e também os

receios, pois, às vezes, não há perigo ou risco,
mas há receio, que também é uma cessação da segu
rança.

Nós distinguimos dois tipos de ameaças: as
de origem humana e as de origem natural. Verifi-
camos que existe uma tendência, quando se fala
da segurança pública, a se considerar apenas a
ameaça de origem humana. Esquecem-se, às vezes,
das ameaças de origem natural, que também afetam
a segurança pública. Assim, existe essa tendên-
cia de se entender a segurança pública como sen-
do provocada apenas pelo ser humano. A nosso ver,
isso é um equívoco.

Quais seriam as formas de preenchimento da
necessidade básica de segurança? Através de ati-
tudes de defesa. Quais seriam? Basicamente: apro
teção, o socorro e a recondução ao equilíbrio so
cial. Quem seria o responsável pelo preenchimen-
to da segurança? Constatamos que o Estado é sem-
pre cobrado. Sob a nossa ótica, entendemos que
o preenchimento dessa necessidade começa prelimi
narmente com o próprio individuo. Logo em segui-
da, essa responsabilidade seria da comunidade.
Por último, num terceiro estágio, viria o Esta-
do. É por isso que hoje encontramos, no art. 144
da Constituição, a afirmação de que a segurança
pública é dever do Estado e direito e responsabi
lidade de todos. Se houvesse maior participação
do indivíduo, se houvesse maior cautela e parti-
cipação comunitária e se o Estado pudesse preen-
cher, em absoluto, todas essas necessidades, quais
seriam os resultados? Basicamente teríamos uma
sociedade equilibrada. Não seria uma sociedade
angelical, pois isso é utopia. Mas haveria equi-
líbrio. Se o chamado "trato social" fosse respei
tado; se houvesse respeito ao que foi "combina-
do", os problemas seriam bem menores.

O que nós verificamos é que as pessoas procu
ram e esperam tranqüilidade. Querem convivência
harmoniosa e pacífica. Infelizmente, verificamos
que hoje as pessoas estão mais preocupadas em so
breviver, e menos ocupadas em conviver. Verifica
mos que os problemas da segurança pública decor
rem, por certo, do desamor, da falta de solida:
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riedade, do egoísmo. Então, todas essas mazelas
se refletem, e muito, na cessação da segurança
das pessoas.

A necessidade de segurança do indivíduo e da
comunidade, sob a nossa ótica, é que compõe a cha
mada necessidade de segurança pública. Por quê?
Porque a necessidade de segurança do Estado exi
ge atitudes de defesa do Estado, para preservar-
a sociedade e até mesmo o próprio Estado.

Gostaríamos de dizer também que há um pressu
posto nosso de que não há segurança absoluta. To
dos nós temos de buscar o estágio de segurança
absoluta. Sabemos que esse estágio inexiste. A
bem da verdade, o que existe é uma segurança re-
lativa, ou então há uma indiferença. Seria bom que
as pessoas tivessem conhecimento do grau de segu
rança relativa que elas desejam e podem ter, e
até onde elas podem ficar indiferentes aos ris-
cos, perigos e receios.

Sob a nossaótica também, a segurança se com
pleta quando há curto-circuito, um positivo e um
negativo, ou seja, quando nós temos o aspecto ob
jetivo da segurança, que cabe aos órgãos que de-
têm o poder de polícia, e a instituição que de-
tem a força do Estado, que é exatamente fazer com
que os riscos e perigos sejam minimizados e, se
possível, eliminados. Mas, por outro lado, tem o
aspecto subjetivo que é próprio das pessoas. As
pessoas têm que acreditar que o nível de seguran
çaé o máximo, é uma questão de confiabilidade.
Há necessidade de crença na ausência de risco,
no mínimo.

Durante os debates provavelmente poderemos
nos alongar, mas quero dizer aos senhores que a
força policial que hoje tem o nome de Polícia Mi
litar está consciente dos seus deveres e de suas
obrigações. Ela tem convicção de que o que faz
hoje é exatamente o que permite que em Belo Hori
zonte e em Minas Gerais os níveis de segurança,
o que chamamos de patamares suportáveis, estão
perfeitamente demonstrados nas estatísticas da
Polícia Militar: o_Indice de violência é um dos me
flores e o índice de segurança um dos melhores do
País.
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OSR. COORDENADOR -O 49 Expositor desta sessão
é a arquiteta Maria Helena de Almeida Magalhães.
Graduada em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia
Econômica pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais; professora de Organização Social das Cida-
des na Faculdade de Arquitetura do Instituto Iza
bela Hendrix; Chefe do Setor Urbano Social da Su
perintendência de Planejamento da CDI; Diretora
do Sindicato dos Arquitetos do Estado de Minas
Gerais; Conselheira, pelo Instituto Izabela Hen-
drix, no Conselho Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Minas Gerais e representan
te de Minas Gerais no Conselho Superior dos Ar-
quitetos do Brasil.

Com a palavra, a arquiteta Maria Helena de Al
meida Magalhães, que vai discorrer sobre "Habita
ção".

A Coordenação informa à ilustre	expositora
que disporá de 10 minutos para sua intervenção.

A ARQUITETA MARIA HELENA DE ALMEIDA MAG/\LHÂES -
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, Srs. Exposito-
res, senhoras e senhores:

Dentro do tema política urbana, foi-nos sou
citado abordar a questão da habitação. A dificul
dade na compreensão da questão habitacional est
em que ela sintetiza inúmeros aspectos da	vida
das populações e, por isso mesmo, envolve várias
combinações de situações dentro das alternativas
adotadas pelos diversos segmentos sociais.

Evidentemente, em dez minutos, seria absurdo
Dretender abordar todos os pontos da questão ha-
bitacional. Como contribuição para o início de
sua discussão, gostaríamos de enfocar alguns dos
pontos que achamos mais relevantes.

Três destes pontos se referem a decomposições
que achamos fundamentais para qualquer análise
da questão habitacional e que iremos apenas men-
cionar, como pano de fundo para o debate.

Os outros pontos são aqueles que, em nosso
entendimento, devem ser o centro de nossas refle
xões para melhor definir os parâmetros que asse-
gurem a sobrevivência e a coexistência dos vá-
rios segmentos sociais. Ou seja, pontos relacio-
nados ao papel do Estado e às premissas de uma
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política conseqüente no campo habitacional.
Os três pontos a. serem considerados como pa-

no de fundo em nossas análises São:
Primeiro - A moradir urbana exige uma aborda

gem que não se limite à unidade residencial, mas
que enfoque sua articulação ao conjunto da cida-
de.

Isto porque: se no meio rural a sobrevivência
pode ser obtida, pelas pessoas, de maneira quase
auto-suficiente, em unidades residenciais autõno
mas, na cidade, o atendimento a qualquer das ne-
cessidades humanas passa, direta ou indiretamen-
te, por processos coletivos de produção.

Assim, também a habitação, mesmo quando mdi
vidual, depende de fornecimentos externos, exi-
gindo a integração da unidade residencial a múl-
tiplas redes de serviços urbanos, como as de sa-
neamento, de abastecimento e outras.

Mas, sendo a vida na cidade caracterizada,
exatamente, pelos processos de especialização e
divisão do trabalho, as interrelações moradia-ci
dade não se esgotam no saneamento e no abasteci-
mento d-a residência. Articulam, ainda, as ques-
tões do trabalho, da educação, da saúde, do trans
porte, do lazer etc. Por isso mesmo, o distan-
ciamento dos locais da moradia e do trabalho cria
problemas de transporte, a ausência de saneamen-
to gera problemas de saúde, e assim, sucessiva-
mente.

É importante ressaltar, ainda, que estas ar-
ticulações, inerentes à vida urbana, não se limi
tam aos aspectos físico-territoriais. Viver na
cidade pressupõe o ingresso das populações nas
estruturas coletivas de produção, onde a divisão
do trabalho exige, de forma crescente, a especia
lização. Os itens necessários à sua sobrevivência
dependerão do acesso às estruturas de consumo e
este acesso estará condicionado à sua renda.

Com isso queremos destacar que na orgiem dos
problemas habitacionais está o desemprego ou o
subemprego. A baixa qualificação profissional
marginaliza amplos segmentos populacionais das
estruturas produtivas, excluindo-os, conseqüente
mente, das estruturas de consumo.

A atuação governamental, no setor habitacio-
nal, pela desarticulação de políticas sociais e
pela ausência de planos de. ação mais integrados,
tem-se restringido à administração de crises, res
pondendo apenas aos aspectos mais imediatos e apa
rentes dos problemas, sem atingir suas causas reais.

Por exemplo, a distribuição de lotes a popu-
lações carentes ou a promoção de mutirões habita
cionais são medidas paliativas que não atigem a
origem do problema habitacional e que acabam por
agravá-lo. Moradias subsidiadas serão vendidas
para garantir necessidades mais urgentes de ali-
mentação ou saúde, e vão realimentar, com recur-
sos públicos, os processos especulativos, ao in-
vés de beneficiar, efetivamente, as populações
mais carentes. Além disso, programas habitacio-
nais de càráter assistencialista e desvinculados
de políticas mais amplas de promoção social, são
estímulo a novas migrações; a atração de popula-
ções, sem emprego e sem qualificação profissio-
nal, adensará o contingente marginalizado nosgran
des centros urbanos, avolumando as dificuldades
atuais.

Assim, ainda que as grandes questões hojeexis
tentes, por sua gravidade e extensão, exijam res
postas imediatas, é necessário um planejamento
capaz de organizar programas de curto prazo e me
didas de perspectivas mais amplas (como educação,
qualificação profissional, geração de empregos,
distribuição de renda etc.) para possibilitar a
eliminação gradativa do foco gerador dos proble-
mas.

O segundo ponto a ser considerado, como pano
de fundo a nossas discussões, é a necessidade de
se destacar os três elementos físicos que com-
põem a unidade residencial, ou seja, a edifica-
ção propriamente dita, a ocupação territorial que
ela representa e as redes de serviços urbanos que
a servem ou não.

A importância desta decomposição se deve a
que, nas diversas situações de moradia existen-
tes, vamos nos deparar com inúmeras combinações
possíveis destes três elementos. A compreensão
das alternativas habitacionais adotadas pelos di
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versos segmentos da populaçõa dependerá da per-
cepção, em separado, dos processos de produção e
das formas de acesso peculiares a cada um destes
elementos.

Além disso, se pretendemos chegar a reflexões
mais conseqüentes quanto ao papel do Estado na
questão da moradia, devemos examinar quais os efei
tos, para o conjunto da sociedade, de eventuais
inadequações existentes. Uma abordagem globali-
zante da habitação mascara o papel e os efeitos
de cada um destes elementos no problema de mora-
dias, já que eles envolvem escalas de ação dife-
renciadas, cujas inadequações representam reper-
cussões negativas com abrangências distintas.

O enfoque da unidade residencial a partir de
seus elementos componentes será também indispen-
sável para a definição de prioridades da ação pú
blica, quando é necessário compatibilizar recur-
sos limitados a necessidades limitadas.

O terceiro ponto, que também deve embasar as
discussões sobre a questão habitacional, é a ne-
cessária distinção entre a produção e o consumo
de moradias, como interfaces do processo.

Usualmente, fala-se da habitação de maneira
geral, sem se distinguir a que se está referindo.
Ao discutirmos a importância da participação go-
vernamental na canalização de recursos para pro-
gramas de moradias ou ao questionarmos o sistema
financeiro da habitação, é necessário caracteri-
zar se estamos nos referindo à produção de mora-
dias ou ao seu consumo.

Na abordagem da produção de moradias é impor
tante identificar seus agentes e distinguir os
processos de produção autônomos ou individuais,
onde o produtor se confunde com o usuário da uni
dade. Nas duas situações, cabe verificar como se
articulam as ações da iniciativa privada, do go-
verno e das soluções autônomas, e quais os resul
tados de seus desempenhos - tanto emnível do pró
duto e sua relação com o usuário, quanto em nível
dos impactos da sua ação sobre o ambiente urbano
e sua relação com a coletividade.

Já o enfoque da moradia, visto a partir do
consumo, deve considerar, basicamente, as formas
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pelas quais se dá o uso da moradia e seus signi-
ficados. Simplificadamentei poderíamos relacio-
nar as formas ditas legais, envolvendo o consumo
através da locação ou aquisição de imóveis e, de
outra parte, as formas ditas ilegais, através de
orocessos de invasão.

Cabe aqui chamar a atenção para os dois pon
tos anteriores, ou seja, a articulação moradia-
cidade e a decomposição da moradia nos 3 elemen-
tos (lote, edificação, infra-estrutura), pois a
compreensão dos processos de produção e consumo
de moradias só é possível através do exame das
múltiplas possibilidades combinatórias dessas ele
mentos, das interações entre seus agentes e da
percepção de sua articulação no contexto da cida
de.

A simples menção desses pontos, fundamentais
para a análise da questão habitacional, iã nos
tomou grande parte do tempo. Cada um deles exigi
ria um detalhamento e aprofundamento que não se-
rá possível neste momento. Eventualmente, podere
mos esclarecer algum ponto obscuro, durante os
debates. De imediato, tomá-los-emos, apenas como
referência para levantar questões que	julgamos
ainda mais relevantes para o debate, quais	se-
jam, o papel do Estado e os quesitos para uma p0
lítica habitacional consequente.

O primeiro item que levantaremos, para a dis
cussão, é o papel do Estado na questão habitacio
nal.

Em países onde os processos de desenvolvime
to ocorreram de forma mais harmônica, a socieda-
de já alcançou níveis de organização e equilí-
brio que permitem a ação governamental se limi-
tar à manutenção de suas estruturas,	exercendo

função meramente fiscalizadora.
Em situações como a nossa, onde o equilíbrio

ainda não foi alcançado, pretender limitara ação
do Estado ao papel de mantenedor das estruturas
é condenar a sociedade a permanecer no estágioem
que se encontra. A participaçãodo governo deve,
então, ser direcionada também á correção de dis-
torções e deficiências, permitindo à sociedade
atingir o equilíbrio de suas estruturas, através
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do fomento e do subsídio, para, depois,	cuidar
de mantê-las.

Ainda que se considere válido o princípio do
afastamento do governo de uma participação dire-
ta nas atividades produtivas, é necessário ava-
liar o contexto onde se situam os problemas habi
tacionais, isto é, a enorme variação existenteen
tre os graus de inserção da população nas estru-
turas sociais de produção e consumo e a impossi-
bilidade do atendimento às necessidades de alguns
segmentos se dar pelas leis de mercado.

No entanto, se condicionamos a importância
do papel do Estado, no ordenamento dos processos
sociais, à função de assegurar a prevalência dos
interesses coletivos sobre os interesses particu
lares, também na promoção e no fomento, entende-
mos que a ação governamental, destinada a corri-
gir desequilíbrios, deve se pautar pela defesa
do bem comum.

Com isso queremos ressaltar a idéia de que a
abertura de financiamentos ou a concessão de sub
sídios, com a utilização de recursos públicos,de
vem estar, sempre, subordinados a seu retorno so
cial. Essa premissa é válida tanto no fomento
produção quanto na promoção do consumo. Detalha
remos esse ponto em considerações posteriores.

Como segundo ponto para o debate, levantare-
mos a importância de essas ações governamentais se
articularem a partir de políticas habitacionais,
chamando a atenção para alguns quesitos que jul-
gamos indispensáveis para que essas políticas se
jam conseqüentes.

O primeiro quesito é criar mecanismos que
coíbam a apropriação privada de investimentos pú
blicos.

Um dos principais entraves à atuação do go-
verno, no camoo habitacional, pode ser atribuído
à sua não-intervenção no mercado especulativo de
terras urbanas, base sobre a qual se assenta a
edificação e a distribuição das redes de servi-
ços.

A atrofia das funções normatizadoras e fisca
lizadoras do governo tem permitido que o cresci-
mento das cidades ocorra de forma desordenada. Is

so vem exigindo a aplicação progressiva dos re-
cursos na correção posterior de deficiências, im
pedindo que os investimentos sejam planejados e,
conseqüentemente, limitando a racionalização e
potencialização dos resultados, na expansão da
infra-estrutura urbana.

Devemos lembrar que a valorização da terra,
na sua transformaçãoem mercadoria sob a formade
lotes urbanos, se dá em função da cidade, pelo
maior ou menor distanciamento dos equipamentosur

j	banos e pela disponibilidade (ou possibilidade de
acesso) aos serviços públicos.

Ora, a desordem do crescimento da cidadeeda
expansão das redes de serviço tem favorecido os
processos especulativos da terra urbana, permi-
tindo a apropriação privada, por alguns setores,
desses investimentos feitos com recursos da cole
tividade.

Assim, os critérios do uso e ocupação do so-
lo e o planejamento da expansão das redes e ser-
viços públicos, bem como o estabelecimento de me
canismos corretivos através da tributação, são
pontos fundamentais para o equacionamento da ha-
bitação.

Um segundo quesito para políticas habitacio-
nais mais conseqüentes se relaciona ao aumentoda
produção de moradias.

Considerando-se que a melhoria da qualidade
de vida das populações está relacionada ao aumen
to da riqueza e sua melhor distribuição, sabemos
que, sem um aumento efetivo da produtividade, es-
taremos distribuindo a miséria; sabemos também,
quesem corrigir as deformações de um modelo con
centrador, teremos sempre o desenvolvimento eco-
nômico sem o desenvolvimento social corresponden
te.-

A habitação está inserida dentro desse con-
texto. Somente uma maior inserção da população
nas estruturas produtivas e uma maior distribui-
ção da renda para assegurar sua inserção no con-
sumo garantirão a extinção dos bolsões de miséria
e pobreza absoluta.

A correção de todos os desequilíbrios exis-
tentes na sociedade, no entanto, não se dará em
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Li-
prazos curtos. Políticas direcionadas à integra-
ção progressiva de toda a população aos proces-
sos organizados de produção e consumo não vão ex
cluir a permanência, por algum tempo, das situa-
ções que exigem o uso conjugado de mecanismos for
mais e improvisados para assegurar a sobrevivên-
cia.

Por essa razão, as ações do governo, para es
timular a produção de moradias, não se podem li-
mitar aos processos produtivos organizados, nein se
restringir aos modelos convencionais de financia
mento da unidade ÕoIrqleta (casa, lote e infra-estrutura).

Ao contrário, essas ações devem estar dirigi
das a um melhor ordenamento e convivência das for
mas organizadas e espontâneas de produzir mora-
dias, seja como unidade completa, seja por seus
componentes. Iso abrirá novas oportunidades de
atender às necessidades da população, com uma am
plitude maior de adequação às possibilidades de
cada segmento de renda.

No entanto, a participação do governo deve
se voltar para estimular o aumento da produtivi-
dade e da racionalidade construtiva, mesmo nas
soluções autônomas.

A aplicação dos recursos públicos para finan
ciamentos e incentivos à indústria de construção
e/ou a construtores deve ser condicionada a essa
maior racionalização dos processos produtivos, a
políticas de geração de empregos, etc., de forma
a assegurar o retorno social do investimento.

Também é importante a dotação de recursos pú
blicos para o desenvolvimento da pesquisa tecno-
lógica e social, voltadas para a racionalização
de construções residenciais de menor custo, acom
panhadas do repasse sistemático destas informa-
ções a todos os agentes de produção, inclusive e
principalmente aos autônomos.

Com isso, poderemos potencializar o uso dos
recursos públicos na área habitacional e, grada-
tivamente, dispensar sua utilização.

E finalmente, o quesito mais polêmico, mas
que entendemos estar no cerne do problema habita
cional, que se refere à responsabilidade do Esta
do em assegurar o direito à moradia.

Nesta análise, -
 questão fundamental dis-

tinguir o direito à moradia de uma vinculação di
reta à sua propriedade. Ou seja, o que deve ser
assegurado, pelo Estado, é o acesso ao consumoda
moradia, não à sua aquisição

O direito à moradia tem sido confundido com
o direito à propriedade dessa noradia,pOrqUe essa tem
sido a única maneira de se obter tranqüilidade e
segurança quanto ao lugar de habitação. Um con-
texto econômico instável, onde políticas de arro
cho salarial são freqüentes e onde a escassez de
imóveis eleva os aluguéis a valores bem acimadas
possibilidades da maior parte da população, re-
força este equivoco e consolida o sonho da casa
própria, transformada em panacéia.

A própria ação do Estado tem reforçado essa
distorção,quando as políticas habitacionais im-
plantadas tm_se limitado a programas destinados
a aquisição da casa prooria.

Uma habitação é um bem económico caro e exi-
ge investimentos bem maiores que a capacidade de
poupança da maioria dos assalariados, mesmo em
países onde a distribuição de renda é mais equi-
librada. Sua aquisição, mesmo para os estratoSSO
ciais de renda média/alta, depende da possibili-
dade de financiamentos.

o argumento de que o financiamento para aqui
sição de casas, estendido a segmentos da popula-
ção com menor poder aquisitivo, é fator de dis-
tribuição de renda pode ser desmistificadO quan-
do analisamos o sistema financeiro da habitação.
Apesar de utilizar recursos de poupanças compul-
sórias do conjunto dos trabalhadores, o sistema
assegura a propriedade de moradias a uma parcela
mínima da população - representando, na verdade,
um mecanismo de concentração de renda, mas per-
verso pela manipulação do sonho.

Queremos, portanto, ressaltar, que as alter-
nativas de moradia, dentro dos programas públi-
cos, não se podem restringir casa própria. Ao
contrário, devem abranger formas de atendimento
pelo aluguel, buscando-se O equilíbrio de	seus
valores através da ampliação da oferta de imóveis
e impedindo a queda dos níveis de salários.
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As políticas e programas habitacionais devem
abranger, de outra parte, as várias camadas da
população, para se evitar que segmentos de maior
renda disputem, no mercado, soluções destinadas
a estratos sociais menos favorecidos. Nesse sen-
tido, achamos válido a existência de financiamen
tos para a aquisição de moradias, compatíveis ccn
as diversas faixas de renda. Entretanto, esses
financiamentos não devem encobrir subsídios que
representaríam o repasse de recursos coletivospa
rã uma minoria privilegiada de proprietários, ain
da que fossem aqueles de menor renda.

Dados os desequilíbrios sociais existentes,
grandes parcelas da população estão marginaliza-
das de qualquer forma de consumo e dependem de
programas assistenciais do governo. Existem si-
tuações em que o subsídio é necessário. mas o sub
sídio deve ser canalizado para o uso da moradia,
não para sua propriedade.

Em resumo, ao governo cabe a responsabilida-
de de assegurar o direito de morar ao conjuntoda
população, mesmo que parcela desta tenha de ser
subsidiada. O privilégio da aquisição do imóvel,
no entanto, é responsabilidade de cada um e deve
ser assegurado sem ônus para a coletividade.

Muitos outros pontos poderiam ainda ser le-
vantados. Dentro do tempo disponível, procuramos
eleger os mais relevantes. Se não o forem consen
sualmente, esperamos que sejam, pelo menos, sufi
cientemente polêmicos para provocar o debate e
permitir o aprofundamento do tema. Obrigada.

OSR. COORDENADOR -O 59 Expositor desta sessão
é o ilustre Dr. Rômulo Thomaz Perilli. Engenhei-
ro Civil e Sanitarista, graduado pela Universida
de Federal de Minas Gerais; engenheiro da Compa-
nhia de Saneamento de Minas Gerais, desde 1974,
trabalhando na área de projetos de engenharia; Re
presentante da Federação Nacional dos Engenhei-
ros no Conselho Nacional de Desenvolvimento Urba
no, no período de 1987/88; Vice-Presidente do Sin-
dicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais.

Com a palavra o Dr. Rômulo Thomaz Perilli,
que discorrerá sobre "Saneamento".

A Coordenação informa ao Expositor que dispo
rã de 10 minutos para sua intervenção.

O DR. RÔMULO THOMAZ PERILLI - Exmo. Sr. Pre-
sidente dos trabahosL Exmo. Sr. Representante d
Presidente da Fundação Joao Pinheiro; Ext. Sr. Coordenador
dos ebates;cOlega da Mesa, caros participantes

Em primeiro lugar, gostaria de fazer um es
ciarecimento: os conceitos que aqui vou emitir
não representam o posicionamento da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais. Estou aqui como cida
dão.

A história do saneamento no Brasil tem ínti-
ma relação com a história da urbanização e da in
dustrialização do Faís.

As primeiras ações de saneamento básico se de
ram na década de 40, com a criação do Serviço Es
pecial de Saúde Pública, com suporte dos Estados
Unidos, que tinham interesse em melhorar as con-
dições de saúde dos trabalhadores na produção de
borracha da Amazônia e dos mineradores do Rio 1)2
ce e de Goiás. Também na década de 40 surgiu o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
voltado para a drenagem de pântanos, para o con-
trole de caudais e canalização de rios, bem como
a Companhia Vale do São Francisco, com atuação lo
calizada no vale do São Francisco e no Nordeste.
Na década de 50 foi criado o Departamento Nacio-
nal de Endemias Rurais, que atuava na área de
saneamento.

A partir de 1950, acentua-se a industrializa-
ção e a migração campo/cidade, com conseqüente de
terioração da qualidade de vida nas maiores cida
des brasileiras, cada dia mais inchadas e empo-
brecidas. Certo é que, no início dos anos 60, o
Brasil ocupava o penúltimo lugar da América Lat-i
na em termos de saneamento básico. 

O golpe de 64, ao invés de ampliar as discus
sões sobre as reformas agrária e urbana, passa
tratar esses problemas de forma autoritária, cen
tralizadora e sem integraç ão . A reforma tributá-
ria promovida então retirou todo o poder econômi
co dos municípios. O poder político se concen-
trou como único no governo central, que passou a
praticar atos de natureza compensatória à liber-
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dade subtraída, com programas de impacto, carac-
terística do Governo Médici. É nesse período que
surge o PLNASA (1971) , carregando consigo todos
os vícios e defeitos do autoritarismo. Buscava o
PLANASA o equilíbrio entre a oferta e a demanda
nos serviços de saneamento, bem como a elimina-
ção do déficit do setor. Baseava-se no princípio
da auto-sustentação financeira em saneamento e
jamais se preocupou com o município, com o meio
ambiente e com a urbanização. Com o advento da
Nova República, cria-se o Ministério de Desenvol
vimento Urbano e Meio Ambiente, que passa a ser
responsável pela política de saneamento básico,
ao mesmo tempo em que se abrem aos municípios as
linhas de financiamento do Governo Federal para
saneamento.

Atualmente, a definição da política de sanea
mento se encontra a car go do Ministério da Saú-
de, e o setor passa por uma grave crise devido à
contenção do déficit público, que estancou todo
o fluxo de recursos para o saneamento.

Pois bem, tomadas em sua essência, asmedi-
das de saneamento visam fundamentalmente a prote
ção e à promoção da saúde, e constituem a for
ma mais eficaz, rápida e econômica de prevenção
de doenças. Portanto, o saneamento deve ser uma
atividade básica de qualquer serviço local de sau
de. A Organização Mundial de Saúde calcula que
80% de todas as doenças que ocorrem no mundo es-
tão associadas à água.

Pois bem, o PLANASA, conforme palavras de Tan
credo Neves, num encontro de política e saneamen
to básico realizado em Brasílja,em 12/9/84, sepa
rou a saúde o saneamento básico, deslocando essa
última atividade da área de saúde pública para
uma fria e rígida carteira do Banco Nacional de
Habitação.

Análises têm mostrado que as políticas seto-
riais urbanas, de saneamento entre elas, têm es-
barrado em limites como forma de apropriação do
solo urbano, pois a retenção de terrenos para es
peculação imobiliária tem levado ao crescimento
exagerado da malha urbana, com o conseqüente au-

mento dos custos de implantação dos serviços de
consumo coletivo.

Mostra-se aí o profundo relacionamento entre
saneamento e a questão urbana. Por outro lado, o
descaso com que o meio ambiente tem sido tratado
tem significado graves problemas no que diz res-
peito aos suprimentos de serviços de saneamento
às populações, o que cabalmente demonstra a ne-
cessidade de entrelaçarmos as políticas de sanea
mento básico e meio ambiente.

Como avançar na solução desses problemas? Al
auns pressupostos para que tenhamos uma efetiva
política de saneamento básico começaram a se rea
lizar a partir de 1985.

A implantação da democracia, ponto fundamen-
tal para a consecução de qualquer medida de in-
teresse popular,vem—se dando ao longo desses
anos,o que tem permitido a discussão ampla de to
das as políticas públicas.

A nova Constituição, ao promover a reforma
tributária e a reforma urbana, deu passo impor-
tante para a melhoria das condições de prestação
daqueles	serviços de consumo coletivo que
devem ser	essencialmente locais como habita-
ção, saneamento básico, transporte etc.

Por outro lado, devemos continuar lutando pa
rã que as diferenças regionais e pessoais de ren
da sejam cada vez mais reduzidas, o que certamen
te permitirá a melhoria das condições de vida de
ponderáveis parcelas da nossa população.

Assim,entendemos que a Constituinte mineira
deve refletir o desejo de todos na consolidação
do regime democrático,ampliando a participação po
pular; consolidar os instrumentos necessários à pro
moção das reformas tributária e urbana;e promo-
ver a melhoria das condições de vida de parce-
las carentes da nossa população a partir de defi
nições como: saneamento é saúde pública, serviço
essencial, devendo desse modo ser tratado;sanea-
mento é direito de todos e dever do Estado promo
vê-lo; a gestão dos serviços deve-se dar no níveT
dos municípios, passando o Estado a ser agente
indutor, promotor e fiscalizador das políticas.
Deve a Constituinte institucionalizar a partici-
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pação da sociedade civil nas definições das po-
líticas públicas, bem como na sua implementação e
fiscalização.

Finalmente, gostaria de deixar gravado a im-
portância deste debate, tendo certeza de que / atra-.
vês da discussão democrática 1 estaremos caminhan-
do no sentido de achar saídas para a grave crise
em vivemos.

O SR.COORDENADOR - O 69 Fxpositor desta ses-
são é o sociólogo Heraido Santos Dutra.Bacharel
em Sociologia e Política pela Faculdade de Ciên-
cias Econômicas da Universidade Federal de Minas
Gerais; Mestre em Ciências Políticas pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e Pós-Graduado em
Planejamento Urbano pela Universidade de Edimbur
go - Escócia; ex-Professor do Departamento
de Ciências Sociais da Universidade Federal de
Minas Gerais; do Curso de Urbanismo da Escola de
Arquitetura; e da Faculdade de Economia da Ponti
fícia Universidade Católica de Minas Gerais. A-
tualmente é Gerente Técnico do Centro de Estudos
Políticos, Sociais e Culturais da Fundação João
Pinheiro.

Com a palavra, o sociólogo Heraiclo Santos Du-
tra, que vai discorrer sobre "Plano Diretor:Dire
trizes do Uso e Ocupação do Solo".

A Coordenação informa ao expositor que dispo
rã de 10 minutos para sua intervenção.

O DR.HERALDO SANTOS DUTRA - Deputado Neif Ja
bur, Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho,col
gas da Mesa e senhores participantes.

Antes de discutir o que é "Plano Diretor" ,gc
tarja de fazer um pequeno exercício com vocês,
talvez fazer um pouco de poesia. O José Rubens é
contrário, mas vou entrar por essa linha, no sen
tido de a gente discutir um pouco o que aconte
ce nos municípios.

Muito sabiamente a Constituição Federal não
definiu o que é Plano Diretor e,provalmente, nem
eu mesmo sei o que deveria ser um Plano Diretor.
Vamos discutir no seguinte sentido:vou me trans-
formar num cidadão e discutir alguns problemas
que acontecem com a vida de cada um e vou dar ai
guns exemplos	ilustrativos de pesquisas que

fizemos na Fundação em várias cidades de co-
mo alguns problemas são resolvidos e como
se dá a atuação do poder público.FizemOs uma
pesquisa abrangendo três cidades de diferentes
regiões do Estado. Chegamos a Caxarnbu,cidade que
não conhecia, e fui discutir uma série de proble
mas a respeito de oferta de serviços sociais bá-
sicos por intermédio do poder público.EfltreViSt
mos consumidores e também os próprios exposito-
res.Discutim°S o problema de sáude.	Chegamos
a um posto de saúde que é do Estado. Discutimos
com os funcionários que estavam lá, depois fomos
entrevistar a população usuária do nosto de saú-
de. Havia uma série de reclamações sobre oposto.
Não funcionava a contento, o nível de medicamen
tos não era razoável.Caxambu tem problemas incri
veis de saneamento básico. Quem puder beber água
mineral está muito bem. Quem não puder tem pro-
blemas sérios de saúde. E discutimos com a popu--
lação sobre como ela reagia frente a uma oferta
de serviços que era de saúde básica e que era
fundamental para aquela população.E	ele.
disseram: "Vamos ao prefeito".Fomos até O
Prefeito e ele disse:"Não tenho nenhuma respon-
sabilidade por um posto de saúde do Estado. Não
tenho como obrigar um médico ou um enfermeiro ou
o próprio poder estadual a dotar o posto de saú-
de de equipamentos e também de medicamentos ne-
cessários à saúde básica da população".Perguntei
ao usuário o que ele poderia fazer. Ele disse:
"Posso peaar o ônibus e ir à Delegacia Regional
de Saúde, que se localiza em Varginha.São 300km.
Se não resolverem lá, porque provavelmente não
terão autonomia decisória, tenho que pegar o õni
bus e andar mais 300km para chegar na Secreta-
ria de Saúde". Vejam vocês então como épenoso
o caminho do cidadão que de repente está a dispo
sição de um serviço de interesse social.	--

Na questão da educação básica,quando você
não tem a vaga lá dentro da escola, ou uma esco-
la no nível de seu conjunto, quando você tem um
problema dentro da escola, você vai aonde? Você
discuté com a diretora e não resolve. Você pega
o ônibus e vai à Delegacia Regional de Ensino, que
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LIfica a 300km .Anda mais 300km e chega a Belo Ho
rizonte, à Secretaria.

Analisando a habitação, de repente você é um
indivíduo de baixa renda que entrou num programa
da COHAB. Você sabe que no Brasil fazemos qual-
quer sacrifício para ter habitação, que &um bem
básico,não 4? Em outros países você aluga, troca
de emprego,circula de bairro a bairro de acordo
com os seus interesses. Aqui, não. Abriu o pro-
gama de habitação, pode saber que tem gente fa-
zendo qualquer sacrifício para entrar e ter sua
casa .Você entra no programa de habitação da COHAB,
faz inscrição, percorre um caminho muito penoso
que é o da transformação do cidadão em mutuário.
Você sabe que ser mutuário é muito mais importan
te do que ser cidadão.Mas, de repente,quando vo-
cê chega em sua casa, aue você comprou,tendo que
comprovar sua renda, fazendo "n" artifícios para
preencher todo aquele papelório, você ve que nao
há saneamento básico direito, que tem defeito
na construção, que eia se localiza mal, que os
equipamentos comunitários não estão disponíveis.
Então você vai ao Prefeito e pergunta:" Onde es-
tá a escola? Onde está o equipamento comuni
tário? Onde está o Posto de Saúde? Onde está a
água? Onde está o esgoto?" E ele lhe dirá: Mas
eu não posso resolver isso, porque é um problema
da COHAB". Você vai novamente pegar o ônibus ,procu
rar o escritório regional da COHAB, que pertence
à Secretaria de Obras e que não vai	resolver
o seu problema.

Então, de repente, ficamos perplexos com o
nível de governo local que não tinha nenhuma in-
terferência no cotidiano de vida do seus cida-
dãos,e era justamente o poder mais visível,forma
do pelo Prefeito e Vereadores que são eleitos e
que deviam participar muito agudamente do jogo
democrático de participação, demanda e retorno
do público. Como aconteceu isso no Brasil?Foi jus
tamente pós-64, com o esforço de modernização da
economia nacional, que inegavelmente se deu muito
bem em diversos setores.Foram criados grandes pro-
gramas nacionais em que procuravam fazer com que
níveis menores de governos trabalhassem de acor-

do com critérios e requisitos de nível nacional.
£ dessa época o aparecimento das COPASAs, das
COHABs, dos Sistemas Financeiros, de obras de sã
neamento básico e programas de saúde e educação
no nível federal,que procuraram conformar os go-
vernos inferiores a uma ação tida como técnica e
eficiente. É claro que embutido nisso está a
idéia de que níveis inferiores de governo são
mais expostos á corrupção, ao clientelismo e a
ações inadequadas, o que não é verdade.Nesse mo-
mento nós tivemos toda uma centralização tributá
ria excessiva e um jogo de programas nacionais e
fomos amesquinhando os governos estaduais e lo-
cais. Estamos agora num momento de arejamento da
legislação brasileira. Estamos devolvendo compe-
tência aos municípios,maS nós nos esquecemos de
que os muniáipios passaram por um processo de mais
de 20 anos de aviltamento. São municípios que não têm
hoje condições de terem, em seu quadro técnico,
recursos humanos mais competentes para promove-
rem uma leitura mais consistente de seus proble-
mas e valores para promoverem uma política de inte-
resse local, política essa que demanda do Estado
e da União a formação de novos programas sintoni
zados com os interesses dos municípios. Então
temos "n' T problemas no nível de municípios.Quando
eu falo em Plano Diretor, geralmente é um plano
de ordem fsica,e eu tenho até arrepios, porque,
para mim, Plano Diretor é um plano de desenvolvi
mento municipal que se node	expressar rio nível d
plano diretor da cidade, que é muito importante,
mas que não pode ser apenas um exercício de or-
dem física, mas tem que ser o exercício de uma
política de interesse social que tem um rebati-
mento de ordem física. A Constituição é clara:pa
rã um município hoje poder utilizar um instrumeii
to que contenha um pouco de especulação imobili
ria, a este só poderá ser aplicado se for especT
almente definido e aprovado pela Câmara dos Vera
adores. Estamos num grande momento da política
nacional. Não podemos ter vergonha de fazer
"lobby", de sermos cooperativistaS.Eu, por exem-
plo, não comungo com a idéia de que a especula-
ção imobiliária é a culpada de tudo,porque a es-
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peculação é feita dentro de regras que o	Esta-
do define. Nesse momento o que temos que fazer
como cidadãos é tentar nos organizar e definir
os nossos interesses muito claramente,procurando
nossos representantes no Poder Executivo e Leais
lativo para fazer valer os nossos interesses. Se
perdermos no primeiro momento,isso faz parte do
jogo democrático. Acho que o que é ruim é essa
falta de transparência, esse lobbyu por trás da
cortina, essa configuração de interesses que pas
sam por canais que não são democráticos.Temos que
incorporar a realidadede que nacidade existe espe
culação imobiliária, existem interesses que que-
rem se apropriar da cidade de maneira particula-
rista, não olhando o bem comum. Precisamos organi-
ar-nos. •A Lei Orgânica dos Municípios está aí,
a Constituinte do Estado está aí,há um amplo es-
paço para que nós possamos trazer para esta As-
sembléia e para a Lei Orgânica dos Municípios a
nossa luta do dia-a-dia como cidadãos de um muni
cípio, para que todos os nossos representantes
consigam escutar o que determinados segmentos da
sociedade têm a dizer.Em termos de demanda de
prioridade	de ação, eu gostaria de falar que
temos que briqar por uma correta definição do
papel do Estado. O Estado tem que resgatar uma
função importantíssima, que é a função social. O
Estado é que vai normatizar os investimentos da
empresa privada e que vai definir os graus de li
berdade. Mas dentro dessa liberdade,neste momen
to, quando o próprio mercado traz distorções,quan
do existem1 dentro do próprio contexto do movimer
to capitalista, de acordo com o seu ritmo e sua
pulsação, vão existir segmentos que não estão
incorporados a curto e médio prazo, e o Estado
tem comprometimento com eles.Há inclusive uiffi ver-
gonha em se falar no paternalismo.Eu não tenho ver-
gonha. O Estado é o grande responsável pelo p0
der de desenvolvimento econômico e, se neste mo:
mento, esse poder de desenvolvimento, nesse pro-
cesso de acumulação capitalista que é fundamen-
tal para o desenvolvimento econômico, nós temos
segmentos da sociedade que não estão conseguindo
inserção no mercado, isso tem que ser tratado de
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uma forma paternalista.Se as pessoas têm vergo-
nha de chamar paternalismo, eu chamaria de neopa
ternalismo.I{á modernismo,hã pós-modernismo e
par que nao eopaternalismo? Existem neste momen
to algumas funções do Estado que passam pelo cri
vo do paternalismo, porque nós temos pessoas d
sociedade que não têm condições de inserção romer-
cado e que tem o direito de consumir educação de
cente, saúde decente, habitação decente e sanea-
mento básico decente.Isso só pode ser feito com
uma política social realmente eficaz e que	não
tenha vergonha de ser paternalista, que invista
no paternalismo, invista no mercado, estimulando a
empresa privada para gerar emprego e gerar renda.
Mas, neste momento, o Estado tem uma obrigação
fundamental com aqueles segmentos da sociedade
que não estão inseridos no modelo de desenvolvi-
mento econômico e não o estão, não por culpa de-
les,mas por culpa do próprio modelo do Estado.

Então,aChO que é importante nós	tentarmos
ver esta Constituição Estadual, a Lei	Orgânica
dos Municípios, a Legislação Complementar	como
um momento de arejamento no qual temos que nos-
organizar.A classe média tem que se organizar,OS
setores mais carentes têm que se organizar e todos
os segmentos que têm interesse não têm que ter
vergonha de formalizar esse interesse no momento
em que esse interesse faz parte do jogo democrá-
tico. Nesse sentido, o estímulo da democracia à
participação, acho que é fundamental.Ë preciso
haver a participação de todos nós, técnicos,cida
dãos comuns,indivrduos que estão há muito tempo
estudando os fenômenos da sociedade.Ê só pensar
um pouquinho. Este momento é para organizar a no
vã Constituição do Estado.

Discordo do Sr. José Rubens quando ele fala
no problema da Região MetropOlitana.AchO que no
momento em que ele fala que é necessário teori
zar a respeito do que é Região MetropOlitafla,ele
define que a própria União deixou aos Estados o
critério de reconhecimento da própria Região Me-
tropolitana. Então sê deixou aos Estados o espa-
ço :ara teorização só para valorizar o Estado. O
Estado que tiver maior investimento para definir
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os critérios, para criar instâncias administrati
vas de espaço metropolitano, e não só de espaço
metropolitano como também de aglomerado urbano,
deve-se a esse Estado a competência para poder
definir o seu ordenamento espacial. Acho que
qualquer ação que venha de um poder superior,que
trata todos de maneira igual, é profundamente da
nosa. Temos hoje "n" problemas no nível de munici
pio e vamos ter que promover a municipalização
do ensino básico, da saúde básica.Nós só estamos
lidando com municípios que são totalmente dife-
rentes em termos de problemas econômicos,proble-
mas sociais e capacidade de posicionamento de
problemas locais.Neste momento o Estado tem que
definir uma política diferenciada para os munici
pios, que não passe por decretos.É uma política
compensatória que deverá resgatar mais de 20 anos
de autoritarismo.Acho que é um momento importan-
te e que temos res ponsabilidades muito grande sobre
ele.

Era o que tinha a dizer.
O PROF. JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO-Ca-

be agora ao Coordenador fazer uma síntese das
exposições desta l parte,onde terá também 10
minutos.

É difícil sintetizar toda a temática focali-
zada pelos ilustres expositores.Eles abordaram
temas substanciais referentes a questões básicas
da concretização do texto constitucional brasi-
leiro.Examinaram perspectivas concretas.

O Prof. José Rubens Costa fez uma análise sio
nificativa sobre a região metropolitana,ressal-
tando a importância de sua instrumentalização.
Ele trouxe uma série de discussões a respeito da
veracidade constitucional, dos aspectos da loca-
lização da região metropolitana, confrontando-a
com a noção do federalismo clássico, e da locali
zação dos entes que compõem a Federação.

O Prof. Floriano Lima Nascimento analisou
aqui,numa perspectiva ampla, o conceito da vio-
lência. Ele fez uma análise de violência urbana,
incluindo aí os diversos aspectos ligados a pon-
tos de questões sociais,analisando as	diversas
manifestações da violência e iniciando um debate

acerca das várias formas de participação.
O Cel. Amauri Meireiles trouxe uma competen-

te análise da segurança pública, tratando de seus
princípios fundamentais: a noção de força públi-
ca, a posição da Polícia Militar, a noção de se-
gurança, os riscos e os perigos da sociedade..Mos
trou, assim, pontos essenciais e analisou aque-
les aspectos das dificuldades de uma	segurança
absoluta.

A Dra. Maria Helena de Almeida Magalhães trou
xe a análise do problema da habitação. Fez uma
reflexão acerca do papel da política habitacio-
nal, de moradia urbana, e não ficou apenas numa
análise simplista das questões da moradia.Fez tarn
bém uma análise corajosa de toda a sistemática
habitacional no Brasil, nas suas repercussões e-
conõmicas, com os aspectos da saúde, loteamento
e sistema de habitação.

O Dr. Rômulo Thorraz Perilli fez uma análise
do desenvolvimento,desde 1940, dos programas de
saneamento, dos órgãos e obras de saneamento,fo-
calizando aspectos da industrialização e da qua-
lidade de vida. Deu destaque à posição do sanea-
mento, ao desenvolvimento urbano, à qualidade de
vida e a sua relação com as questões de saúde.
Mostrou o problema da água, isto é, as questões
decorrentes de não ter o País uma água limpa e
potável.Tratou do problema do ambiente e dos ser
viços e fez uma relação intensa com o meio ambi-
ente, que é um ponto essencial para melhoria da
qualidade de vida.

O Dr. Heraldo Santos Dutra, numa linguagem
prática, mostrando sua experiência em Caxambu,
fez um roteiro concreto acerca dos diversos ti-
pos de contato que tem tido com a sociedade bra-
sileira em diversos municípios e fez uma análise
concitando a população brasileira para a resolu-
ção desses problemas,numa época em que se	fala
tanto em cidadania.

Anotamos uma série de aspectos das seis ex-
posições aqui proferidas, todas elas refletindo
uma preocupação, uma competência e uma profundi-
dade acerca desses problemas que têm sido objeto
de interesses de vários segmentos da	sociedade
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brasileira.ACreditO que essas exposições serão si
gnificativas para que os Constituintes possn fa
zer uma reflexão no momento da elaboração do te
to da Constituição Estadual.	-

(-Suspendem-se os trabalhos por dez	rainu-
tos. -
Estao reabertos os trabalhos para o início da

sessão de debates. Seguindo aqui o critério de
exposições, vamos passar às perguntas dirigidas
ao Prof. José Rubens Costa.
A primeira pergunta é de Maria Helena Megale,

Professora de Introdução ao Estudo do Direito na
UFMG: "Prof. José Rubens, quando o Expositor afir
ma que as regiões metropolitanas estariam carac-
terizando uma nova Federação brasileira e que elas
implicitamente, integrariam o artigo 18 da Cons-
tituição Federal, quer com isso afirmar que a atual
Constituição admitiu a possibilidade prevista no
artigo 25, § 39, da Constituição Federal, a cria
ção de um quarto ente político ao lado da União,
dos Estados e dos Municípios?"

Aqui há outra pergunta que tem muita relação com
a anterior: "A seu ver, há necessidade e possibi
lidade de as regiões metropolitanas serem erigi-
das efetivamente como o quarto nível de governo?
Em caso negativo, acredita V.Sa. na real eficá-
cia das regiões metropolitanas considerada a pre
valência do interesse municipal?"

O PROF. JOSE RUBENS COSTA -. Coloquei em
princípio que o Constituinte Federal na quis ou
exatamente não soube resolver esse problema que
agora me é perguntado. A questão para o intérpre
te ou a questão para a realidade, uma vez feita
a lei,ela se coloca na rea1idade,,e essa realida-
de caminha. Então, o modo como a gente vai ler o
texto jurídico é o modo como a realidade vai acei
tar ou não esse texto jurídico. É um movimento
sempre contínuo. Tenho algumas teorias um pouco
diferentes do Direito. Acho que essa Constitui-
ção de 88 não existe. A Constituição acontece dia
riamente sob pena de subtração do que se chama
processo democrático.

Todo mundo que nasceu hoje não participou da
Constituição, não teve a menor chance. Só há um
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modelo para o Direito hoje, que não é estático,
é dinâmico. A Constituição se cria dia a dia. Se
colocarmos no Supremo Tribunal Federal dez pes-
soas de pensamento de esquerda ou dez pessoas de
pensamento conservador, de direita, os julgamen-
tos serão diferentes. Isso não é uma deficiência
do Direito, mas o resultado da nossa cultura hu-
mana. Ela se modifica de acordo com os níveis de
cultura e a ordem de bens em determinado momento
histórico. Daí vem a Região Metropolitana. O Cons
tituinte não soube o que fazer dela. Eu não que-
ria que o Constituinte legislasse sobre Região
Metropolitana para todo o Pais. Não estou aqui
conversando sobre o que quero ou não. Apenas es-
tou dizendo que o Constituinte deveria ter dito
no mínimo se a Região Metropolitana, em havendo,
participa da Federação, se chega a este quadro de
poder. Ele deveria ter definido qual o sexo da Re
ciião Metropolitana. A indefinição é perigosa. Qual
fosse o sexo, tanto faz, mas se participa ou não
da Federação. O Constituinte usou de uma fórmula
neutra e agora tudo vai resultar num debate juri
dico e científico, mas absolutamente não-jurídi-
co ou científico e, sim, um debate político, de
acordo com as convicções de quem debate. De acor
do com as convicções, criamos ou não criamos teo
rias e as seguimos ou não. Mas isso o Constituin
te Federal fez. Existem teorias que vão falar ago
rã que a Constituição é um instrumento efetivo,
não apenas uma ordem programática e uma ordem p0
lítica de intenções. A Constituição é uma reali-
dade existente e que tem que ser exeqüível. O cons
tituinte fez da Região Metropolitana uma realida
de institucional, querendo ou nào. No momento em
que ele deixou para o Estado uma regulamentação,
ao mesmo tempo admitiu que o fato existe, tanto
em nível social quanto em nível jurídico e dei-
xou aberto para o Estado criar essa Região, quari
do aparecer a necessidade dessa organização, com
o planejamento e a execução de funções públicas
comuns. Para mim esta interpretação da nossa Fe-
deração tem uma coisa diferenciada. Vemos por exern
pio que o Estado Unitário Português não tem nada
de centralizado. uma Federação tal corno a Fede~
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ração Brasileira o é.Tem regiões autônomas IÏ11S OU
menos como os nossos Estados, assim como regiões
administrativas mais ou menos como os nossos Es-
tados e Municípios e tão autônomas como os muni-
cípios brasileiros. Isto é uma coisa de Portugal.
Vamos ter outras Federações, outros Estados,e a
divisão política do poder vai variar. Vai variar
conforme se comportam as pessoas em segui-
da ao momento de criação, quando a Constituição
sai do papel. Não acredito que a Região Metropo-
litana seja o quarto ou quinto poder, que tenha
Poder regislativo próprio ou Poder F'xecutivo ou
um Governador próprio. Nada disso. Ela participa
rã da Federação numa estrutura nova. É uma coisa
diferente, nova, por isso de díficil apreensão.
É um fenômeno moderno que apareceu a partir da
primeira metade do Século XX, que não existe em
vários lugares do mundo, vai depender de um pro-
cesso acelerado de urbanização que é típico de
alguns países e que não existe em outros. Cida-
des que já cresceram, como por exemplo a grande
Londres, não necessitam de Região Metropolitana.
Ela já cresceu, está estável, não se desenvolve
mais, está estabelecida. O sistema das relações
sociais já está fixado. Quando se verifica esse
fenômeno de crescimento e evolução é que a Re-
gião Metropolitana se torna importante para a or
ganização disso tudo. Então ela é uma coisa dife
rente do Estado, diferente do Município. Não tem
Poder Legislativo próprio, mas tem o poder de
criar normas de acordo com interesses metropoli-
tanos, não invadindo as reservas de lei. Isso vai
depender agora do que entendemos por reservas de
lei. Vai seguir uma legislação estadual e uma le
gislação municipal entrosando dentro do corpo que
é a Região Metropolitana. É aquilo que chamei de
competência horizontal dentro do território me-
tropolitano e competência material daquilo que e
especificamente metropolitano.

Mas, voltando às considerações do Dr. Heral-
do, quando disse ser tudo igual, o que é difereri
te. Acho que está errado, sim. Mas aí seria a cri
tica ao contrário. Há Constituição, porque, por
exemplo, no caso do gás canalizado para atender
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á população do Rio de Janeiro, o Governo diz que
é da Constituição Estadual. O que é uma bobagem.
E assim a Constituição Federal coloca que o pro-
blema nuclear "é nosso e ninguém pega". Ou seja,
o Governo continua com um poder muito grande. Mas
esse é um poder que pode inviabilizar vários ou-
tros direitos dentro da Constituição. É o que eu
chamaria de conflitos de direitos constitucionais.
Ou seja, uma localização atômica pode destruir o
meio ambiente. Como fica o direito ao m eio ambien-
te?

Haverá sempre conflitos de normas constitucio
nais. Eu poderia usar uma palavra que ofendesse
a vocês ou dizer qualquer coisa privada da vida
de vocês. Como fica o meu direito e o direito de
vocês? A Constituição contém esse conflito den-
tro dos próprios direitos garantidos por ela. E
é dentro desse conflito que a Região Metropolita
na aparece conflitanco com os direitos do Município,
mas não se impondo., porque são coisas diferentes.
Conflitando cornos interesses do Estado e com o interes
se da União. Mas isso é normal. Não existe uma
relação estática que não gere atritos. É isso que
faz a evolução. Se não houvesse esses atritos, o
mundo seria uma coisa perfeita.

OSR. COORDEWWR-Pergunta do Deputado Mãrcio
Maia ao Professor Floriano: "Que sugestões obje-
tivas faz para serem inseridas no texto da Cons-
tituiçao Estadual quanto às questões da violên-
cia urbana?"

O DR. FLORIANO DE LIMA NASCIMENTO - Responden
do a pergunta do Deputado Márcio Maia, eu desejo
dizer o seguinte: entendo que,a partir de uma de
finição, de um estudo, de uma compreensão do qu e
e o fenomeno da violência e de como ele se mani-
festa, os Constituintes Estaduais poderão inovar
e inserir no texto da Constituição, ou então co-
locar dispositivos que remetam essas providências
para a legislação que se seguirá. Eles poderão in
cluir medidas da maior importância para se combT
ter a violência. Entendo que essa proposta que f 
zemos durante a nossa exposição, de se criar
de se começar a pensar na criação de uma teoria
da violência, ela tem como objetivo principal le
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var, em um rundo passo, à formalização de politi-
cas de segurança pública que possam ser mais efi
cientes. Evidentemente que o Estado poderá per-
feitamente - e isso a partir da Constituição -
criar organismos que estudem sistematicamente o
fenômeno da violência.

Esse estudo vai abranger manifestações aparen
temente desvinculadas umas das outras, corno, por
exemplo, a violência veiculada, diariamente, pe-
la televisão. Há inúmeros estudos a respeito di!
so. Todos nós estamos expostos diuturnamente, não
apenas os adultos, mas também as crianças, à vio
lência transmitida pela televisão, inclusive vio
lência importada, que transporta para determina-
da comunidade ou país tipos de violência existen
tes em outros países. Isso tem influência muito
grande sobre as pessoas, o que já está provado
por estudos de especialistas. Só para dar um exein-
plo, lembraria aquele massacre que houve em 85,
na Inglaterra, em que o indivíduo, o chacinador,
confessou que era admirador de heróis como Rambo
e de programas de violência transmitidos pela TV.
Hoje, em países como a França e a Inglaterra, já
existe um grande debate sobre as possibilidades
de se limitarem esses tipos de programa.

Esse assunto não é de competência estadual,
mas estou apenas citando como exemplo. O correto
estudo do fenômeno da violência permitiria tra-
çar uma política mais eficiente de combate à vio
lência. Esse combate passaria, por exemplo, pelo
tema da saúde pública. Eu tenho em meus arquivos
diversos depoimentos de autoridades da área fede
ral, e um deles afirma que no Brasil a saúde pú-
blica está doente. Há um médico brasileiro, que
atualmente presta serviços na ONU, que diz que
não há saúde pública no Brasil hoje. Em virtude
de políticas inadequadas ou ineficientes, diaria
mente, temos centenas de mortes de pessoas pelas
causas mais diversas como, por exemplo, a infec-
ção hospitalar. A pessoa se interna no hospital
para um tratamento ou uma operação e vem depois
a morrer de infecção. Isso é uma violência. Te-
mos também o problema dos bancos de sangue. Fe-
lizmente, a atual Constituição consequiu uma so-

lução para isso. Mas nós tínhamos casos escanda-
losos de contaminação. Havia muita comercializa-
ção de sangue, e isso estava contaminando inúme-
ras pessoas.

Então, as políticas nessa área passam por sã
neamento básico, pelo tema da saúde pública. A
partir do momento em que se passar a estudar o
que e a violência, sistematicamente, nas suas di
versas manifestações, poder-se-ão traçar normas em
nível constitucional e de legislação ordinária,
que vão inovar extraordinariamente e permitir en
frentar o problema com maior eficácia em todas as
suas manifestações, inclusive definindo em cada
caso os agentes da violência e aplicando a eles
as sanções que devam ser aplicadas de acordo com
a lei.	-

OSR.CcORDEI'I/½1XR - Nos agrupamos algumas per-
guntas, porque o prof. Floriano em parte já
respondeu a elas.Temos aqui a pergunta da profes
sora Maria Helena Megale.É a sequinte:"O exposi
tor concluiu por uma teoria da violência, o que
situa o tema,restritiVameflte,flO âmbito da cienti
ficidade. Considerando, porém, a abordagem socio
lógica de V.Sa., não seria o significado identi-
ficador do fato social da violência brasileira
suficiente para a adoção imediata de uma políti-
ca urbana global, viabilizadora de uma sociedade
suficientemente justa, para superar essa violên-
cia?"

Outra pergunta está ligada a essa questão:
"Qual a maior causa da violência? A falta de con
dições básicas de saúde?

O PROF.FLORIANO DE LIMA NASCIMENTO -Parece-
me que essas questões nos remetem à consideração
do aspecto estrutural da violência.

Eu fiz menção, de passagem,àqueles autores
que procuram ver o fenômeno da violência como um
fenômeno estrutural.

Quando nós pensamos, por exemplo,naquilo que
poderíamos chamar "a própria violência econ5mica",
quando milhares, milhões de pessoas se vêm ex-
cluídas de partici par dos benefícios de uma so-
ciedade, porque recebem um salário incompatível
com as necessidades mínimas mencionadas na Cons-
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tituição; pessoas que estão desempregadas, pes-
soas que não têm acesso a um atendimento de saú-
de adequado; pessoas que vivem em condições insa
lubres ou não têm moradia, tudo isso nos remete-
ria a um aspecto estrutural de violência, que é
uma violência.Daí, já fazendo menção à segunda
parte da pergunta,o problema da cientificidade,
onde apresentei essa idéia da teoria da violên-
cia.Ê precisamente porque muitas violências, e
violências duras contra o ser humano,não são ti-
pificadas como crime. Entendo que uma teoria dE
violência abrangeria, inclusive, essas formas de
violências. A violência econômica, a marginalizE
ção econômica e social, o problema de não havei
políticas capazes de atender à população rural,
fixando o homem no campo, tudo isso são violên-
cias estruturais que não são tipificadas como cri
me; que escapam a tipificação penal e, eu en-
tendo que poderiam ser abrangidas por uma teoria
da violência, talvez uma "violenciologia".A pa-
lavra não soa bem, mas é difícil achar um outro
termo. Então, eu acho que essas violências são
estruturais e poderão ser mais bem estudadas, mais
bem compreendidas e rrais bem combatidas dentro de
uma visão da teoria da violência, envolvendo as-
pectos econômicos, sociais e culturais.Não	sei
se consegui responder adequadamente às perguntas.

O SR. COORDENADOR - Pergunta do Dr. Antônio
Carlos Gomes, Diretor da Defensoria Pública da
Secretaria de Justiça de Minas Gerais: "Prof. Jo
sé Rubens Costa: como V.Exa. analisa a aplicação,
no plano estadual, da regra inserida no parágra-
fo 39 do artigo 25 da atual Constituição da Repú
blica, diante dos vastos problemas nas	regiões
metropolitanas, e quais as soluções práticas	e
modernas para os grandes centros urbanos?

O PROF. JOSÉ RUBENS COSTA - Como já disse
na minha palestra, o Governo-toda atividade do
Governo- deve ter uma logicidade, um sistema de
coordenação de atividade que não deve ser como
um time de futebol, onde os elementos entram em
campo e cada um chuta a bola para onde bem enten
de.O Governo tem de agir coordenadamente,atravé
de um certo planejamento, uma certa realidade so

cial e isso se aplica à região metropolitana. Se
puder estruturar e integrar esses órgãos dentro
de uma região,seja ela metropolitana ou não, nos
vamos para uma economia de escala, uma prestação
muito melhor de serviços, com a solução do pro-
blema do modo mais simples.

Quando eu faço uma casa,chamo primeiro aque-
le que capina, depois o que faz o buraco, o que
mistura o cimento, enfim, uma equipe que atua em
conjunto.

O SR.COORDENADOR - Pergunta do Dr. Antônio
Augusto Anastasia,advogadO da Fundação João Pi-
nheiro, dirigida ao professor José Rubens Costa:
"Como bem afirmou o Professor, a Carta não
pode comportar expressões despidas de significa-
dos. Assim, o teor do item V do artigo 30 acena
com a essencialidade do transporte coletivo como
serviço público local.Como compatibilizar esse
dispositivo com a sua interpretação de funções
públicas, de interesse comum metropolitano,entre
os quais, certamente, adquire realce o transpor-
te coletivo?

O PROF.JOSÉ RUBENS COSTA - Esse problema já
foi analisado há mais tempo, desde que apareceu
a região metropolitana, em condições anteriores.
O perigo sempre vai ser de se chegar do lado er
rado.Quando se idealizou a METROBEL,teoricamente
pelo documento da época,-não Falo aqui da METROBEL,
em documento posterior, que tenta codificar al-
gum rumo errado que a METROBEL tomou-a METROBEL
não assumiria as funções municipais e não assumi
ria as funções raramente intermunicipais.Ela te-
ria que fazer uma coordenação dos serviços de
transportes de modo que duas ou três cidades fos
sem coordenadas entre si e funcionassem melhor
numa tarefa de coordenação.Vamos supor a distri-
buição de pontos, ou horários, ou número de õni-
bus, ou qualidade de õnibus para que se	inte-
grassem as cidades e não ficassem no esquema de
prestação de serviço de ônibus, que fossem ape-
nas desestruturados e que cada município fizesse
o seu serviço. Então o problema continua exata-
mente igual ao da Constituição. A Constituição
fala que o trânsito local é atribuição do munici
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pio. A nossa Constituição era para ter 50,60,100
mil artigos que é o que se chama constitucionali
zação do Direito. Isso decorre de uma inseguran-
ça política. Como eu confio no Legislativo e não
confio no Executivo, no momento de fazer a Cons-
tituição tenta colocar nela aquilo de que eu pre
ciso.Então, todas as normas de Direito tendem a
ir para a Constituição para me garantir, porque
depois vou ter um Legislativo que não legisla,urn
Executivo que não administra e me sobra, talvez,
um Judiciário que presta a justiça. O Direito es
tá asseurando na Constituição, eu vou direito
para o Judiciário, e os outros poderes não se mo-
vimentam. Isso é a chamada constitucionalização
do Direito e,no fundo, si qnifica a insegurança e
a desconfiança dos poderes constituídos.

O que se encontra hoje no art.3U de compe-
tência dos Municípios está no Código de Trãnsito,
e já era da tradição brasileira: o trânsito lo-
cal é do Município. A gente tem que entender is-
so de uma forma de conteúdo. Trânsito local é
aquele que transita no local.É aquele que inte-
ressa exclusivamente ou preponderantemente ao mu
nicípio, na definição clássica de peculiar inte-
resse municipal.Se esse trânsito que passa naque
lã cidade não interessar exclusivamente	àquele
município, porque ele está juntado a outro muni-
cípio,podernos estar diante de um fenômeno de
tránsito metropolitano e não meramente interesta
dual. E para isso entraria agora na conceituação
de função comum que vai ser exercida por uma fun
ção metropolitana.A prática boa faz uma teoria
perversa, e a teoria boa faz uma prática perver-
sa.O que a gente assistiu foi isso. A METROBEL
saiu do seu rumo e começou a absorver funções ti
picamente municipais, começou a se politizar e a
ser usada como instrumento político contra os mu
nicípios. Contra isso, não viria ao caso,mas em
favor da própria METROBEL.

Há pouco tempo, dois ou três anos atrás,hou-
ve uma preocupação do pessoal contra isso, e fo-
ram propostas modi f icações na METROBEL. Essas mo
dificações aconteceram neste overno, e digo en
tão que a METROBEL está travestida deTRANSMETRO.

É apenas uma fantasia, porque ela continua exata-
mente a METROBEL que era. A redemocratização não
foi feita. Ela piorou, é totalmente local e,além
disso,nãO presta serviços metropolitanos,o que é
pior.	 -O SR.COORDENADOR - Aqui ha um grupo de per-
guntas. A primeira questão seria a de recursos
financeiros para a região metropolitana; outra
seria a questão da viabilidade OU inviabilidade
das regiões metropolitanas do Brasil, onde os pro
biemas se multiplicam e são problemas - de toda or
dem. Gostaria de saber se o Prof. Jose RubensCOs
ta apresenta alternativa para o fenômeno urbano-
metropolitano.

O PROF. JOSÉ RUBENS COSTA - O problema de re
cursos, como foi colocado pela Constituição Fede-
ral, a categoria de tributos ou contribuição so-
cial, ou o que for, é totalmente fixado na Cons-
tituição e se divide entre os três:União,Estados
e Municípios, e Distrito Federal.

Não existe dotação, para isso, à região metro-
politana. Ela vai ter que se mover dentro do or-
çamento do Estado. Para uma linguagem jurídica
bem tradicional, ortodoxa, o Estado pode dispor
de recursos. Mas existe uma vantagem:corflo o Le-
gislativo pode alterar o orçamento, desde que não
aumente a despesa, pode cancelar uma rubrica,ti-
rar daqui, passar para lá, tirando as dotações
fixas, pôr 10% para a educação, numa comissão do
Executivo, numa dotação metropolitana, o que é
chamado de regionalização do orçamento- o Legis-
lativo pode fazer a correção e dotar de recursos
a região metropolitana.

Quando O Prof. Baracho disse que haveria
um policiamento da ('apital,ele estava-se referin
do a algo que não existe. Existe um policiamento
da região metropolitana de Belo Horizonte, para
dar segurança a toda a região, e parece que fun-
ciona bem.O índice de criminalidade em Belo Hori
zonte é bem inferior ao de outras capitais.Já
um fenômeno metropolitano dentro da segurança e
sem a complicação de um terceiro, quarto ou quin
to Poderes. Se se desse um policiamento bom pari
Belo Horizonte e outro para Caeté, isso não fun-
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cionaria, porque seria totalmente descoordenado.
O policiamento se faz a nível metropolitano e tem
um orçamento único para toda a região metropoli-
tana.Sua coordenação fica assim mais fácil.

Entendo também que se pode prever que o orça
mento dos municípios destaque recursos para o fe
nômeno metropolitano. Essa é uma interpretação
bastante ousada da Constituição.Não é uma inter-
pretação ortodoxa.Temos hoje uma Constituição
com vários direitos, como por exemplo, o direito
à moradia. A observação que a Maria Helena	fez
a respeito é correta.O direito à moradia não si-
gnifica o direito a ser proprietário, mas a mo--
rar. Significa que qualquer um de nós pode en--
trar com urna ação contra o Governo do Estado ou
contra o Prefeito, exigindo nossas moradias?Isso
vai depender da interpretação. No meu conceito
da interpretação social dos direitos fundamen--
tais sociais,sim.Não existe para mim, em termos
de Constituição,essa história de normas auto-exe
cutáveis e não auto-executáveis. Eu considero isso
uma falta de conhecimento da moderna teoria constitucio
nal.A Constituição existe, é exeqüível, é efeti-
va. Uma norma pode ser diferida no tempo,ou se-
ja, ela irá funcionar só a partir de um certo mo
mento. Mas, já existe, como é o caso da região
metropolitana, que é auto-executável.Está diferi
da no tempo, mas, a norma já existe.

O direito à moradia seria o tal direito dito
mera norma programática, mera norma política? Na
da disso. Pela teoria do direito social,é um di-
reito executável, é um direito subjetivo,social,
e pode ser exigido do Executivo. Mais modernamen
te ainda, os direitos sociais, direito da presta
ção não se endereçam unicamente contra o Estado.
Quando o Heraldo coloca que o Estado deve ser pa
ternalista, eu não discuto. Mas modernamente se
entende que a prestação que se pode exigir, como
população minoritária ou diferenciada socialmente,
se endereça também contra a sociedade, contra a
iniciativa privada. O direito à moradia pode ser
exigido da própria iniciativa privada. Pode--se
exigir que recursos da iniciativa privada sejam

alocados na solução do problema da moradia.E is-
so também serve para os demais direitos sociais,
como saúde e educação.A educação, com uma ressal
vã, porque a Constituição diz expressamente que
é direito subjetivo.Então, é o caso da orçamen-
tação da região metropolitana.EntendemoS que da
mesma forma como existe a região que tem realida
de constitucional, ela tem que ter realidade de
manifestação do poder e o poder, de manifestar-se
através de sua capacidade, através de seus recur
sos.

Para mim é possível, constitucionalmente, a
dotação obrigatória de recursos à região metropo
litana pelo Estado e pelos Municípios e,rnais ain
da, pela própria União.

Quanto à pergunta, se tenho soluções urbanas;
é uma área que me escapa. Sou apenas advogado e
não poderia dar soluções de urbanismo para pro-
blemas de cidades.

O SR.COORDENADOR - Há duas perguntas dirigi-
das ao Cel. Meirelles.A primeira é a seguinte:
"Por que existem duas polícias no Estado,a mili-
tar e a civil? Esta situação traz algum prejuízo
à Segurança Pública.Esta situação deverá perdu-
rar com a nova Constituição Estadual? A pergunta
é de Maria Celeste Morais do Espírito Santo.

O CEL.AMAURI MEIRELLES - Eu diria que há um
equívoco que é generalizado e tem realmente tra-
zido prejuízos às comunidades. A bem da verdade,
não existem duas polícias. Existe, sim, uma for-
ça pública, uma força policial que garante a pro
teção de vários outros órgãos que detêm poder de
polícia. Consideram que há uma polícia civil que
é encarregada de polícia judiciária, e existe
uma polícia militar que desempenha atividade pre
ventiva e que tem poder de polícia administrati-
va. Entendo que é um equívoco. Há uma força pú-
blica estadual para proteger as comunidades e o
individuo,assim como há uma força pública fede-
ral encarregada de defender o Estado.Repito que,
sob o meu entendimento, há um equivoco:hã uma for
ça policial e há vários outros policiais. Vale
dizer que todos os órgãos que têm poder de polí-
cia, no meu entendimento, são policiais.
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O SR. COORDENADOR - A segunda pergunta, estou
agrupando com uma outra, porque tratam de ummes-
mo assunto. "Há casos, não raros, em Belo Hori-
zonte, de violência inominável de policiais con-
tra jovens civis indefesos. Existe atua1nnteal-
gum tipo de treinamento especial de integrantes
da corporação, a fim de que a repressão não gere
maior violência? Não existe um perfil míninD psi-
co-estrutural para esses mantenedores da ordem
pública?" Apergunta é de Evaldo Garzon. "Coro-
nel, haverá algum meio de se impedir definitiva-
mente que a Constituição, tanto a Federal quanto
a Estadual, sejam desrespeitadas? A pergunta se
deve ao fato de os alunos, inclusive de 19 grau,
questionarem insistentemente o fato de os grevis
tas terem sido impedidos de entrar na Praça da
Liberdade após a promulgação da Constituição bra
sueira." A pergunta é de Doralice Soares da Si!
vã. O CEL. AMAJJRI MEIRELLES - Vou-me perinitirres-
ponder à última pergunta. A decisão de não ocu-
par a praça é política e nós, da Polícia Mili-
tar, somos um misto de magistrados, porque temos
como balança basicamente a lei. Nós somos um mis-
to de administradores, ou seja, pertencemos 'à
administração do Estado. E o Governador é o ad-
ministrador-mor. Repito que é uma decisão polí-
tica. Não discutimos ordens, apenas as cumpri-
mos.

Com relação ao adestramento e perfil da Po-
lícia Militar, quero dizer ao nobre debatedor que
em Belo Horizonte temos, diariamente, 4.000 cha-
madas da Central de Operações da PM. Essas 4.000
chamadas são transformadas em 800 ocorrências po-
liciais-militares e, dentre elas, eventualmente
surgem problemas de violência policial que abo-
minamos, mas infelizmente existem,porque a po-
lícia é extrato da própria comunidade e, repito,
não é uma comunidade angelical. Desse modo, não
temos, na Policia Militar, um núcleo dos melho-
res componentes da comunidade. Infelizmente, is-
so nos escapa. Abominamos a violência policial.

Com relação aoadestramento e ao perfil, que-
remos dizer que há um serviço de seleção e	re-

crutamento com "n" psicólogos. São oficiais da
Polícia Militar que definiram um perfil psicoló-
gico.Vale dizer que o indivíduo que vai traba-
lhar no Batalhão de Choque tem um perfil fisio-
gráfico diferente do daquele que vai trabalhar no
trânsito, que também tem um perfil diferente do da-
quele que vai trabalhar na Rádio-Patrulha. E as-
sim sucessivamente. Talvez seja a PM a institui-
ção que mais recicla o seu pessoal. Vale dizer
que, no mínimo 15 dias ao ano, toda a PM passa
por uma reciclagem. Com o trabalho de muita ten-
são, o PM se brutaliza com os problemas que en-
frenta. Por isso, tem que passar permanentemente
por uma reciclagem para que nós lembremos a eles
que seu dever é proteger e socorrer. Essa é a
tarefa principal da Polícia Militar.

O SR. COORDENADOR - Pergunta para a Prof a.
Maria Helena de Almeida Magalhães, enviada pela
Dra. Natália de Miranda: "O Prof. Heraldo Santos
Dutra defende o Estado paternalista. Na sua opi-
nião, com esse paternalismo se poderá efetivar a
resolução dos problemas referentes a habitação?'

A PROFA. MARIA HELENA DE ALMEIDA MAGALHÃES -
Conforme eu coloquei, acho que o Estado tem um
papel na correção dos desequilíbrios. Nesse pon-
to, concordo com o Heraldo,maS gostariaseilipre de
lembrar que o recurso do Estado é oriundo da co-
letividade. Ele tem que ser empregado sempre pa-
ra corrigir esses desequilíbrios, mas benefici-
ando o conjuntoda sociedade. Assegurar o direi-
to da moradia à pessoa que não tem condição de
participar dessas estruturas organizadas da so-
ciedade. Se for patèrnalismo, diria que seria uma
função do Estado. Não vai corrigir o problema,
porque, como chamei a atenção, a origem do pro-
blema habitacional está na melhoria da renda da
população. Só na hora de conseguirmos assegurar
o direito de participar com seu trabalho de uma
maior produtividade, do conjunto da sociedade, é
que ele vai conseguir resolver o seu problema ha-
bitacional.O SR. COORDENADOR - Pergunta ao Dr. Romulo
Thoma2 Perilli. A pergunta é a seguinte: "Oitenta
por cento dos nossos lençóis estão contaminados.
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A lagoa da Pampulha é um dos maiores esgotos a
céu aberto do Brasil. Ha alguma solução técnica
para ela"?

O DR. RÔMULO THOMP.Z PERILLI - Do ponto de vis-
ta técnico, a lagoa da Pampulha pode ser sanea-
da. Não existe nenhum problema quanto a isso. É
um belo exemplo de descaso com o meio ambiente e
com o planejamento urbano. Inicialmente constru-
ída para atividades de lazer, posteriormente foi
utilizada também como manancial com capacidade
para abastecer cerca de 70 mil habitantes.

A ocupação desordenada do solo a montante dos
mananciais formadores da lagoa fez com que esses
mananciais fossem praticamente destruidos e trans-
formados em esgoto a céu aberto, contribuindo pa-
ra o grave problema da Pampulha. Não adianta ten-
tar resolver o problema da Pampulha atuando nas
conseqüências. É preciso trabalhar no sentido de
determinar as causas do problema, que são exata-
mente essas: a ocupação desordenada do solo a
montante, a falta de proteção do meio ambiente
também a montante dos mananciais formadores. Por-
que qualquer outra solução seria viável do pontc
de vista técnico, mas de grande custo econômico.

O SR. COORDENADOR - Pergunta destinada ao
Dr. Heraldo Santos Dutra: "Quais as medidas que
um Prefeito deve adotar para elaborar o plano di-
retor de um município? Que critérios devem ser
obedecidos na elaboração desse plano V'

O DR. HERALDO SANTOS DUTRA - Dentro da nova
perspectiva constitucional, temos uma tentativa
de arejamento do planejamento municipal. Foi in-
cluído na Constituição o direito de iniciativa
popular na apresentação de projetononível muni-
cipal. Existe uma recomendação de se tentar tra-
zer, para o ambito do planejamento municipal, a
participação de segmentos organizados da comuni-
dade. Um plano diretor, para mim, passaria pri-
meiro pelo governo local, mas precisaria ter uma
estratégia de desenvolvimento municipal como um
todo. Vou exemplificar. Numa cidade como Caxam-
bu, com 92% da população morando dentro da cida-
de, um plano diretor é básico. Mas, quando você
tem um município como Almenara, que tem pratica-

mente 70% da população na área rural e é o maior
município do Estado de Minas Gerais, há um pro-
blema de desenvolvimento rural: estradas vici-
nais, apoio à agricultura, investimentos emagri-
cultura e pecuária mais inovadores com tecnolo-
gia mais em conta. Você teria um desenvolvimento
municipal com o apoio de órgãos de fainto à agri-
cultura e à pecuária, de órgãos de investimentos
como o CETEC, o Biogenética, etc. Você teria to-
da uma tentativa de revitalizar aquilo que é fun-
damental para o município. Neste momento, você
teria de ter um plano de desenvolvimento munici-
pal do qual o plano diretor é um dos instrumen-
tos.

Eu gostaria de colocar aqui um ponto impor-
tante: o Governo local não trata somente do pro-
blema da sua cidade, mas dos problemas do muni-
cípio como um todo, e em muitos municípios os
problemas fundamentais se localizam nonível ru-
ral. Damos aqui o exemplo do trabalho desenvol-
vido pela Fundação em Gouveia, onde fizemos um
plano juntamente com o Prefeito, plano este que
deu resultado efetivo muito rápido. Gouveia era
uma cidade que tinha seus problemas centraliza~
dos na área rural, problemas de produção agríco-
la. Fez-se um plano de desenvolvimento munici-
pal, e voltou-se a ênfase para o lado rural. Con-
seguimos a coordenação de órgãos do 1stado que
trabalham em desenvolvimento rural: EMATER,
RURALMINAS, EPAMIG. Conseguimos ainda uma linha
de financiamento do Banco do Brasil com uma sé-
rie de equipamentos rurais1 e o município se de-
senvolveu. Hoje o Prefeito está tratando do pla-
no diretor da cidade para expansão urbana. En-
tão, a minha idéia é a de que o governo local tem
de pensar no município como um todo e formular
uma política de interesses municipais e começar
a demandar do Estado e da União umtratairento con-
dizente com a realidade de cada município. Chega
de pacotes fechados do Estado e da União caindo
sobre o município. Esses pacotes só continuarão
caindo se o município não exercitar a sua compe-
tência no nível legislativo, no nível executivo,
no nível do arejamento das funções de planeja-
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mento municipal, trazendo para dentro dele a par-
ticipação de pessoas interessadas, participação
de associações. E quando digo associações, não es-
tou-me referindo apenas às associações de mora-
dores, mas principalmente às associações comer-
cial e industrial e aos segmentos que tratam da
vida econômica do município. O problema da po-
breza não se resolve no "ghetto" da pobreza. Re-
solve-se através do desenvolvimento econômico que
envolve interesses diversificados, através de
processos de negociação, de ajustamento de inte-
resses para fazer o planejamento municipal. E o
plano diretor é um dos instrumentos nes.a estra -
tégia de desenvolvimento municipal.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGA-
RIA) - Esgotado o prazo destinado á sessão dede-
bates, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Antes, porém, agradece a participação do ilustre
Coordenador e Expositorrs, que muito contribuíram
para o brilhantismo da reunião de hoje.

A Presidência convida todos os presentes pa-
ra a reunião de amanhã, dia 13, às 9 horas, quan-
do será discutido o tema "Administração Públi-
ca", sob a coordenação do Professor Paulo Neves
de Carvalho.

Estão encerrados os trabalhos.
repartição horizontal de competência no mesmo ni
vel consiste em atribuir à região metropolitana
especificidade de competência legislativa;	não
que a região metropolitana vá legislar, mas os
Poderes Legislativos do Estado e dos Municípios deve
rão legislar diferenciadamente para a região me-
tropolitana. Deve-se enunciar na Constituição mi
neira quais são as matérias legislativas de inte
resse exclusivo ou concorrente metropolitano. Ou
seja, deve-se explicitar a Federação como Região
Metropolitana. Por isto temos dois campos de le
gislação específica: um campo da legislação ge-
ral do Estado ou do Município e um campo da le-
gislação específica ou metropolitana do Estado ou
do Município. Esse organismo metropolitano não
tem competência legislativa. Ela vai se revelar
pela Assembléia e Câmaras Municipais dos municí-
pios integrantes.

O ponto centraldessa repartição horizontal
de competência será individualizar a competência
autárquica da Região Metropolitana, evitando-se
a fragmentação do conceito político-social atra-
vés de inúmeros órgãos isolados, especialistas,
que atuem na mesma tessitura urbano-social, de
modo independente e desarticulado. É o caso típi
co brasileiro. Diz-se no Brasil que basta ter um
banquinho que todo mundo sobe e quer fazer um
discurso. O mesmo ocorre em relação aos órgãos
públicos. Basta criar-se um órgão que ele já quer
ser dono de tudo. Há uma tendência muito grande
de se desnaturar os órgãos de atividade adminis-
trativa pela necessidade que tem o administrador
público de ser o dono daquele espaço, como se
aquela fosse uma clientela de gatos em telhados.
Essa fragmentação através de órgãos isolados es-
pecialistas só entrava o desenvolvimento e torna
oneroso o processo de administrar. É uma suces-
são de órgãos que repetem as mesmas atividades.
Numa região metropolitana, a COPASA olha a água
e o esgoto de maneira isolada, atuando de de-
terminada forma em Caeté, de outra forma em Be-
tim e assim por diante. A CEMIG faz o mesmo quan
to ao padrão de luz. Quanto ao meio ambiente j
aparece um COPAM.

Não estou pretendendo um hiper-herói metropo
litano, ou seja, um órgão com funções absorven-
tes e que se torne um grande governador. De coi-
sas grandes já estamos fartos. O que eu penso de
un região metropolitana é que a administração pú
blica deve adquirir logicidade, coerênciae trans
parência para a ação de governo. A ação de gover
no tem que ser coordenada, e dentro da região me
tropolitana tem que haver essa coordenaçãb. Os
órgão s podem ser inúmeros, mas há que haver uma coordena-
ção, principalmente política, que é o que tem faltado ao
Brasil. O político tem-se exaurido no ato da ele!
ção. Depois da eleição, separa-se o político em
executivo e legislativo, cada qual na sua casa e
mais ou menos o político legislativo se entrega
ao executivo. Isso é um erro. O legislativo e
também, para mim, o Poder Executivo. Ele deve par
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ticipar da administração. Se fazemos uma ação co
ordenada de governo, esse é um meio de se evitar
a burocratização ou a tecnocracia desnecessária.
Hoje, o cidadão tem que comparecer a diversos ór
gãos para resolver diversos problemas. Haveria
uma central coordenadora. Com isso, nós assegura
riamos a participação dos interessados na sua efe
tiva gestão. O indivíduo saberia onde é o foco
decisório, onde é o órgão normativo, e para lá
se dirigiria para as reclamações ou providências

NOTA Para agilização da publicação destes Anais, que visam oferecer subsídios
aos Constituintes Estaduais, os textos das exposições dos conferencistas
e debatedores não tiverem a revisão dos mesmos.
O teor das perguntas formuladas pelos participantes do simpósio e das
respectivas respostas constará de outro volume, a ser publicado oportu-
namente.
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