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"Uma importante arrancada, portanto, rumo ao ideal futuro -
esperamos, não muito distante - em que a gestão metropolitana, que se
refere às funções públicas de interesse comum aos municípios
envolvidos, possa ser regulamentada por um órgão legislativo próprio e
exercida por um órgão gestor metropolitano, ambos escolhidos pelo
colégio eleitoral metropolitano."
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Do um lado, os desafios. De outro, pessoas
comprometidas com a busca das soluções. A idéia
de enfrentar o grande desafio de encarar este que
é um dos maiores problemas do país, visto que
mais de 30% da população brasileira vivem nos
grandes centros urbanos, surgiu de numerosos
encontros com: o atual prefeito Fernando Pimentel,
Maurício Borges que foi secretário do Planejamento
da Prefeitura de Belo horizonte (PBH). Euler Ribeiro
que foi técnico do Plamhel, Benício cio Assis Araújo,
primeiro presidente e fundador do Plambel. Flávia
Mourão do Amaral, secretária de Meio Ambiente
da PBH, lideranças do movimento popular de BH,
como Zé de Fátima, Toninho da 1'iinob. Chiquinho
Maciel, Antônia de Pádua e Guilherme, do
Movimento por Moradia, Palowa Mendes e Faria e
tantos outros.

Em nosso exercício parlamentar, encontramos no
colega Chico Simões, ex-prefeito e mais uma vez
eleito prefeito de Coronel Falriciano, a preocupação
e a visão de que algo teria que ser feito. Ouvimos,
discutimos com técnicos mineiros do Governo do
estado, do Governo federal, apresentamos a
Proposta de Emenda Constitucional n° 41 e o
resultado foi a aprovação da Emenda Constitucional
n° 65 que, esperamos, poderá servir cio base para
um novo tempo nas sofridas aglomerações urbanas
de Minas.
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Desafios Metropolitanos

Nossa Revista, rica em participação. (:onteúdo,
reflexão, deseja ser um instrumento de pesquisa,
debate e busca cia solução dos grandes desafios
que nos esperam.

O amplo apoio recebido de todos os segmentos
foi decisivo para nossa conquista. Na Assembléia
Legislativa agradecemos a todos na pessoa do
presidente Mauri Torres: no Governo do Estado
destacamos a participação efetiva do governador
Aécio Neves e cio secretário Augusto Anastasia: na
PBH, o prefeito Fernando Pimen LeI integrou-se de
forma determinada ao projeto; no governo Federal
contamos com suporte do Ministério das Cidades,
através do ministro Olívio Dutra e da Raquel
Rolnik, secretária Nacional de Programas Urbanos
do Ministério e, ainda, do Ministério da Integração
Nacional, por meio do ministro Giro Gomes.
Queremos agradecer também a todos que aqui e
alhures colaboraram para o enriquecimento deste
debate.

A Emenda Constitucional que, juntamente,
com o colega deputado Chico Simões apresen-
tamos, pretende corrigir todas as distorções
existentes na legislação atual e incorpora todos
os avanços legislativos, inclusive os do Estatuto
das Cidades; aponta para a criação do Plano de
Desci) 'oIv i monto Metropolitano, do Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano, de uma Agência
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Técnica de Desenvolvimento; prevê uma presença
qualificada do Estado, como deve ser o seu papel,
enfim, quer ser um passo decisivo para qu
possamos deixar de ter apenas problemas
metropolitanos, mas, acima de tudo, termos
soluções para as questões que enfrentamos jun-
tos.

Esta edição esmiúça desafios a serem
arrostados pelos municípios, felizmente, à luz da
!menda Constitucional n° 65, e para muitos delis
já aponta até alternativas, a partir de experiências
vitoriosas. Uma importante arrancada rumo ao
ideal futuro - esperamos, não muito distante -
em que a gestão metropolitana, que se refere às
funções públicas de interesse comum aos
municípios envolvidos, possa ser regulamentada
por um órgão legislativo próprio e exercida por
um órgão gestor metropolitano, ambos escolhidos
pelo colégio eleitoral metropolitano. Esta tese, que
considera o princípio da legitimidade, é também
tratada em um dos artigos desta revista.

O mundo é daqueles que não se curvam diante
dos desafios. O Brasil e nossas metrópoles
esperam de nós soluções, não mágicas, mas fruto
da unidade de todas as forças vivas.

Vamos às soluções, sem poupar ousadia, pois
os problemas estão aí. criados, em sua maioria,
por nós.

é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores,
autor da PEC 41, juntamente, com o companheiro de

Legenda, o deputado Chico Simões
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