
A hora e a vez da
questão metropolitana

12

u.

e
e=o

Aécio Neves

O processo de mctropolização
foi conseqüência (Ia revolução
industrial e do êxodo rural, que
levaram às cidades enormes
contingentes populacionais em
busca de emprego, moradia e
acesso a serviços diversos. Esse
grande fluxo migratório alimen-
tou um intenso processo de
urbanização, o qual gerou
profundas mudanças na organi-
zação territorial dos países.

A fronteira entre municípios
deixou de existir nas grandes
cidades. Surgiram municipali-
dades inteiramente urbanizadas.
Mais que isso, certas cidades tanto
cresceram, que extrapolaram os
limites territoriais da circunscrição
local e continuaram sua expansão,
derramando-se sobre os municípios
vizinhos. Tal J)1'()cCSS() é denominado
"conurbação".

A conurbação impôs um
complexo proliltumi político-
institucional: como gerir u rna
enorme cidade metropolitana
fracionada artificialmente em
unidades autônomas de poder?
No Brasil e no mundo, a questão
metropolitana é considerada um
dos grandes desafios da gestão
urbana no século XXI.

A questão metropolitana gera
grande perplexidade em nações
desenvolvidas. No Brasil, essa
problemática é multiplicada pelo
nosso processo de urbanização
demasiadamente rápido e
desordenado, somado ao nosso

modelo federativo, que confere
ampla autonomia aos governos
locais.

Se nos fosse dada a tarefa de
sintetizar em uma única palavra
a realidade metropolitana
brasileira, a expressão mais
adequada seria "concentração".
As regiões metropolitanas
brasileiras representam 51% dos
133,6 milhões de habitantes das
cidades brasileiras, vivendo
"apertados" em apenas 156.187
km (1,8% dos 8,5 milhões de km
do território nacional). Isso
significa que 68 milhões de
brasileiros se "espremem" em
1,8% do território nacional,
trabalhando, circulando e
consumindo!

O grande paradoxo metropoli-
tano brasileiro é que as regiões
metropolitanas concentram 49%
(la riqueza nacional (PIB), mas
respondem também por 69% dos
pobres no Brasil.

Tentativas de viabilização da
gestão integrada, em nível
metropolitano, por meio de um
niarco regulatório indutor da
integração das diversas esferas
governa mentais sobrepostas, se
deram na maior parte das grandes
áreas metropolitanas mundiais.
Sempre se verificaram constran-
gimentos políticos e institu-
(:ionais decorrentes das relações
entre as diversas instâncias
envolvidas com a região
metropolitana.

Na Alemanha, país federativo
como o Brasil, há dois tipos de
governo local, duas espécies
distintas de municípios. algo que
grosseiramente poderíamos
chamar de "municípios distritais"
e "municípios regionais": OS

Kreise (condados) e os Gcmcindcn
(municipalidades). Um Kreise
engloba determinado número de
Genieinden com a finalidade de
prover serviços, bem como
atividades que exijam uma
combinação de recursos que urna
municipalidade não possa
realizar isoladamente. Exercem
eles ainda o papel de supervisores
dos governos locais menores. As
cidades maiores podem adquirir
a qualificação do Krcise, e são
chamadas de Kreisfreie Stíidt. Há
ainda três cidades - Berlim.
Bremen e Hamburgo - que fazem
parte do conjunto de 16 !.ünder
alemãs, ou seja, são verdadeiras
cidades-estado.

Um arranjo parecido é
encontrado na África do Sul, onde
existem três espécies de mu-
nicipalidades: os municípios
metropolitanos, os distritais e os
locais.

tm outros países a questão
metropolitana foi resolvida de
fornia mais radical. Em Toronto,
no Canadá, por exemplo, houve
um plebiscito tIne simplesmente
aprovou a fusão dos municípios
metropolitanos, dando origem a
uma única grande cidade.

Desafias Metropolitanos
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Tanto a opção alemã como a
experiência canadense de
e n fre ii la me n Lo da questão
metropolitana são de aplicação
pouco provável em curto e médio
prazo no Brasil. Primeiro, porque
o município possui ei uva da
autonomia quando comparada ao
regime jurídico dos governos
locais em outros países
federativos. O próprio espírito
municipal ist a se faz muitoi Lo
presente na cultura brasileira.

Em segundo lugar, pela
própria característica do governo
local brasileiro, qual seja, a
singularidade do regime jurídico
do poder municipal. Sejam as
gra iid es metrópoles, sejam os
menores municípios, todos
possuem o mesmo reginle
jUrí(l ico perante a Constituição
Federal, diferentemente de outros
países, onde as municipalidades
podem adotar diferentes clas-
sificações e perfis institucionais.

Nesse sentido, a possibilidade
de instituir regiões metro-
politanas no Brasil não tem a
faculdade de estabelecer um
quarto ente federativo, dotado de
autonomia política e financeira.
As regiões metropolitanas no
Brasil são meras circunscrições
administrativas, cujo funcio-
nainento depende de muita
articulação política entre os entes
envolvícios.

Ao elaborar nosso Plano de
Governo "Proposperidadc: a face
humana do desenvolvimento". uni

2002, percebemos quão ini-
portanIe seria a orquestração de
novo pacto metropolitano. Um
pacto indutor da cooperação
intergovernamental entre o
Estado, titular da competência
constitucional para organizar as
regiões metropolitanas, e os
municípios, a esfera de governo
mais próxima cios cidadãos e
legítima representante de seus
interesses.

Com esse objetivo o Governo do
Estado, desde nossos (lias iniciais
de mandato, tem priorizado a
retomada do planejamento das
regiões metropolitanas do Estado.
Já, IrnI janeiro de 2003, criamos a
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional e l'ol ít ica
Urbana. Agora, a questão metro-
politana tem um endereço no
governo estadual.

Devem os ressaltar (111C a
Região Metropolitana de Belo
Horizonte é de fundamental
importância estratégica para o
Estado de Minas Gerais, pois
concentra 1/4 da população
estadual e 1/3 do seu Produto
Interno Bruto. Entendemos que
investimentos na área metropo-
litana possuem forte potencial
ra nsforniad or para o Estado

como um Iodo.
Para tanto, está em im-

plantação o Projeto Estruturador
"Corredores Radiais de Inte-
gração e Desenvolvimento", cuja
finalidade é reduzir custos de
transportes e aumentar a

segurança de tráfego em
corredores rodoviários con-
vergentes para a Região Metro-
politana de Belo Horizonte, e que
se caracterizam como eixos
logísticos de integração e
desenvolvimento regional.

O Governo está investindo
ainda no Projeto Estruturador
"Corredor Cultural Praça da
Liberdade - Casa do Conde", que
visa a dinamizar a vida cultural e
econômica na RMI311. O objetivo
desses investimentos é conferir
um novo patamar de interna-
cionalização, visibilidade e
com pcI iv idade para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Essas são apenas algumas
ações voltadas para as regiões
metropolitanas que o Governo do
Estado está desenvolvendo, De
uma maneira geral, os 31 Projetos
Estruturadores têm seu ponto de
contato com a questão metro-
politana, justamente pelo já
mencionado peso delas para o
Estado. Além disso, hoje l)odeTTlOS
dizer que está recém - formatado
em Minas um novo pacto
metropolitano. E possível afirmar,
realçamos, que está recém-
inaugurada uma terceira fase da
questão metropolitana no Estado.

Uni segundo eixo cio novo
pacto metropolitano foi aprovado
em novembro deste ano na
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, mediante a Emenda
Constitucional n° 65. Esta
emenda conferiu uma nova

"O advento dessa Emenda Constitucional de n° 65
comprova uma diretriz máxima que defendemos
neste artigo: a gestão metropolitana somente se
viabilizará mediante muita negociação e respeito
às regras do pacto federativo."cli
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"É com esse espírito coletivo e democrático,
acreditamos, que será possível recolocar a questão

metropolitana no centro dos debates nacionais
acerca do pacto federativo brasileiro. Minas Gerais

está fazendo a sua parte."

i ustituciona 1 i(lade às relações
entre o Governo Estadual e os
municÍpios integrantes (lo regiões
metropolitanas, corrigindo os
impasses ocasionados pelo texto
original da Constituição do
Estado.

A grande lição que a trajetória
da questão metropolitana no
Brasil e em Minas Gerais ensinou
foi que qualquer modelo de
gestão, para ser bem sucedido,
deve induzir entre os parceiros a
articulação política e a nego-
ciação.

Permea n lo essa relação, deve
haver regras claras para a
dinâmica intergovernamental,
garantindo-se ainda que
prevalecerá um controle mútuo
entre as esferas governamentais
no contexto regional. Dessa
forma, a instituição de região
metropolitana mediante lei
complementar tem por 01) letivo
consolidar e dar sustenlabilidade
ao pacto metropolitano, o qual
deve ser celebrado por meio de
negociação e articulação política.

Para tanto, a reforma
constitucional da gestão das
regiões metropolitanas flexi-
bilizou a definição das funções
públicas de interesse comum, de
tal sorte que se institucionalizou
a constatação óbvia (lo que os
interesses comuns de uma
determinada região metropolitana
não necessariamente são os

mestiios de outra região. Foi assim
corrigida uma falha histórica: a da
definição rígida e intransigente
dos problemas comuns entre os
municípios.iOS.

Outra mudança importante foi
o estabelecimento do equilíbrio
na representação federativa na
Assembléia Metropolitana. Em
outras palavras, foi instaurada a
paridade de representação entre
o Estado, de um lado, e, do outro,
o conjunto dos municípios
integrantes da região metropo-
litana. Foi prevista também a
figura de um Conselho Deli-
berativo de Desenvolvimento da
região, o qual, de forma inédita
em Minas Gerais, terá assegurada
na sua composição a participação
de representantes do Estado, dos
municípios e da sociedade civil
organizada.

A Emenda avançou ainda com
a previsão da criação de uma
agência, com caráter técnico e
executivo, para ser o braço
operacional da gestão metropol
tana. resgatando assim, com ares
de modernidade, o importante
papel que o PLAMUEL desem-
penhou na RMIIH.

Finalmente, a reforma cons-
titucional tratou de assegurar que
somente serão instituídas regiões
metropolitanas no Estado quando
estas atenderem aos pressupostos
constitucionais, ou seja, (ltIiln(lo
for observada a aderência do

espaço territorial aos (:on(:eitos
definidos na Lei Maior.

O advento dessa Emenda
Constitucional comprova unia
diretriz máxima que defendemos
neste artigo: a gestão metro-
politana somente se viabilizará
mediante muita negociação e
respeito às regras do pacto
federativo.

Tanto que a reforma constitu-
cional em Minas foi também
possível porque o Parlamento
Mineiro realizou no ano de 2003
um bem sucedido Seminário para
discutir a questão metropolitana,
o qual envolveu a participação de
centenas de pessoas e percorreu
seis municípios mineiros: Gover-
nador Valadares, Uberlândia, Juiz
de Fora, Conselheiro Lafaiete,
Santa Luzia e Belo Horizonte.
Foram produzidos relatórios
técnicos impecáveis e as
propostas colocadas foram
exaustiva mente discutidas, C, de
forma democrática e partici-
pativa. introduzidas na Carta
Constitucional mineira.

E COfli esse espírito Coletivo
e democrático, acreditamos, que
será possível recolocara questão
metropolitana no centro dos
debates nacionais acerca do
pacto federativo brasileiro.
Minas Gerais está fazendo a sua
parte.

Aécio Neves é governador do
Estado de Minas Gerais
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