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Democratização e
reestruturar as

Plenario da
Assembléia Legislativa:

palco do entendimento e do debate
democrático que possibilitaram a

aprovação da Emenda
Constitucional n° 65
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eficiência para.regioes metropolitanas
Mau ri Torres

A questão metropolitana é
tema que só muito recentemente
passou a freqüentar a agenda do
setor público no Brasil. Datam da
década de 70 do século passado
as primeiras experiências de
criação e funcionamento de
regiões metropolitanas no País.
Até a Constituição de 1988,
acompanhamos a implementação
de um modelo de metropolitani-
zação marcado, de um lado, por
efetivo esforço no empreendi-
mento de uma administração
harmônica do espaço metropoli-
tano, e, de outro, pelo centralismo
tecnocrático que marcou o
período autoritário vivido sob
mando militar.

Com o advento da Carta de
1988, a descentralização política
e administrativa comparecem
com força na elaboração de um
desenho institucional destinado
a equilibrar as relações interfe-
derativas, promover a democracia
e produzir eficiente ação
governamental. Essa modificação
assumiu feição institucional
variada no plano da aplicação de
políticas públicas derivadas do
modelo de Estado que veio à luz,
então. Pode-se afirmar que
vivemos nos últimos quinze anos
a experiência da descentralização
e da busca do equilíbrio político-
federativo, modulada pelos
resultados práticos que foram
sendo obtidos, muitos dos quais
induziram mudanças nas
concepções institucionais originais.

O caso das regiões metro-
politanas deve ser entendido sob este
prisma e, em Minas Gerais, a
mudança de rota que assumimos
com a promulgação da Emenda
Constitucional n 65. de 2004, revela
não o fracasso do modelo original,
mas urna necessária revisão daquele
padrão sob o influxo da experiência
dos últimos anos.

O desenho institucional das
regiões metropolitanas é matéria
que tem envolvido, tanto no
Brasil quanto em âmbito
internacional, especialmente nos
países que adotam o regime
federativo, relevante discussão,
expressivos trabalhos de pes-
quisa, bem como experimentos
institucionais. A complexidade
da repartição de competências,
materiais e normativas, discipli-
nada em nossa Constituição,
singulariza o caso brasileiro,
demandando renovados esforços
de produção teórica e inovação
administrativa na tentativa de
estabelecer alternativas viáveis
para a gestão compartilhada de
funções públicas de interesse
comum no espaço metropolitano.

Cabe realçar que, nos últimos
anos, o País tem passado por
várias reformas, econômicas,
políticas, administrativas,
tributária e previdenciária, todas
interrelacionadas. Verificamos,
todavia, que a questão
metropolitana ficou ausente das
iniciativas que buscaram alterar
os diversos aspectos das políticas

regulatórias. Isso se explica, pelo
menos	em	parte,	pela
pulverização	da	questão
metropolitana no pacto
federativo, em que pese o fato de
ser ela, reconhecidamente, um
dos principais problemas
enfrentados por nosso
federalismo. Após anos mantendo
a gestão metropolitana fora da
agenda política, o que acarretou
gravames de toda ordem,
resolvemos, em Minas Gerais,
enfrentar a situação, começando
por	sua	ren1odelagem
institucional.

Temos, atualmente, no Estado,
duas regiões metropolitanas
criadas, cada qual padecendo de
diferentes problemas: a Região
Metropolitana do Vale do Aço,
que passa pelos desafios próprios
de um processo de implantação
efetiva, e a Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH). A
RMBH tem vivido um sério im-
passe no que diz respeito ao
enfrentamento compartilhado das
funções públicas de interesse
comum, muitas das quais
somente serão administradas
eficazmente mediante mudanças
essenciais na estrutura orgânica
e funcional de seus instrumentos
de gestão.

Já assistimos, na RMBH, em
momentos cruciais, à competição
predatória entre os municípios
sobrepondo-se aos objetivos de
uma administração coordenada,
harmônica e solidária. Apesar do
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"A Emenda Constitucional promulgada é perpassada por ideais
de democratização e eficiência. Seu principal objetivo é
assegurar, na esfera metropolitana, efetividade na gestão
pública dos interesses comuns, controle social e participação
interfedera tiva."
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trabalho empreendido por muitos
dirigentes públicos sinceramente
empenhados em resolver proble-
mas dessa natureza, entendemos
que uma mudança institucional
mais profunda se tornou
imperativa. Em vista de tal
cenário foi que esta Casa
Legislativa se dedicou a um
estudo mais profundo (la questão
metropolitana, assumindo a
tarefa de reestruturar as regiões
metropolitanas no Estado.

Cumpre ressaltar que a
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, no último
biênio, esmerou-se em promover
o debate público sobre o Lema.
Inúmeras proposições legislativas
oram discutidas em reuniões nas

Comissões da Casa, com destaque
para a Proposta de Emenda à
Constituição n° 41/2003, de
autoria dos l)eputados Roberto
Carvalho e Chico Simões, cujo
objetivo era, exatamente, o de
reorganizar i nst it ucionalmcntc as
regiões metropolitanas no Estado.

Promovemos, ainda em 2003,
um Seminário Legislativo sobre a
questão, com cinco reuniões no
interior e um evento final neste
Parlamento. Naquela oportuni-



riade untamos com significativa
participação dos Deputados, em
produtiva interlocução com a
sociedade e com o Poder
Executivo, O Relatório Final
daquele Seminário forneceu
valiosos subsídios para o
aperfeiçoamento da PEC, que
aprovamos em 2004.

A Emenda Constitucional
promulgada é perpassada por
ideais de democratização e
eficiência. Seu principal objetivo
é assegurar, na esfera metro-
politana, efetividade na gestão
pública dos interesses comuns,
controle social e participação
interfederativa. Esses fins
inspiraram alterações na
composição da assembléia
metropol 1 lan a. bem como a
criação do conselho metropo-
litano e de uma agência estadual,
de caráter executivo, para apoiar
operacionalmente a região
metropolitana.

A norma flexibiliza a definição
de funções públicas de interesse
comum, que passam a ser
definidas em cada caso. induzindo
a um tratamento individualizado
das regiões. Além disso, obriga a
edição do Plano Diretor Metropo-

litano. instrumento fu ticlarnental
para orientar não apenas a gestão
metropolitana, mas também a
própria convivência no espaço
metropolitanizado, e, enfim, prevê
que a criação de novas regiões
metropolitanas deverá passar por
procedimento específico, a ser
regulado em lei complementar.

Verifica-se que são muitos os
embates que ainda serão reali-
zados em torno da questão
metropolitana em nosso Estado,
a começar pelo problema do
financiamento de determinadas
atividades públicas. Consta-
tamos, entretanto, que um
primeiro e fundamental passo foi
dado, impulsionando uma nova
atitude e implicando contínuas
ações para a efetivação das
diretrizes constitucionais ora
reformuladas.

Parabenizamos, enfim, os
Deputados Roberto Carvalho e
Chico Simões, (100 tiveram a
iniciativa da proposição que
originou a Emenda Consti-
tucional n° 65, a Deputada Cecília
Ferramenta, relatora da matéria na
Comissão Especial, os Deputados
Bonifácio Mourão e Gustavo
Valadares, que se dedicaram ao

tema na Comissão de Constituição
e Justiça, bem como tantos outros
que se voltaram para o assunto,
contribuindo para um profícuo
debate nesta Casa. Da mesma
forma, congrat ci lamo-nos com os
Consultores rio Legislativo, as
assessorias parlamentares, os
técnicos cio Executivo e os
representantes da sociedade que,
ao longo dos trabalhos a que
aludimos, esmeraram-se para
contribuir com o aperfeiçoamento
da norma que afinal produzimos.

Na certeza rio bom trabalho
realizado e cultivando a esperança
que nos move de construir uma
Minas Gerais mais justa e solidária
é que assumiremos, agora, o
desafio de ajudar a concretizar as
aspirações contidas na Emenda
Constitucional n" 65. proporcio-
nando ao povo que vivo nas regiões
metropolitanas mineiras cidades
saudáveis e serviços públicos
mais eficientes. •
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