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Por soluções conjuntas
e pactuadas
Fernando Damata Pimentel

"Belo Horizonte desenvolveu, nos últimos anos, de forma criativa,
consciência política para a solução de problemas."

A Região \le t ro poli t una de
Belo horizonte conta hoje com 34
municípios, sendo a Assembléia
Metropolitana (AMBEL) integra-
da por 34 prefeitos. 47 vereadores,
um representante do Executivo
estadual e um representante do
Legislativo estadual, num total de
83 membros. Essa entidade tem
como objetivos principais o
planejamento, a organização e a
coordenação da realização das
funções públicas de interesse
comum, tomo também a
administração do Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano.

Decorridos já 15 anos de sua
criação e 11 anos de sua regula-
mentação, esse sistema tem
demonstrado grande diflculdade cm
desempenhar as funções requeridas
para a gestão dos assuntos de inter-
esse metropolitano. A Assembléia
Metropolitana, órgão normativo do
Fundo, não conseguiu fazer
funcionar adequadamente os
instrumentos de gestão previstos.
Não tem como elaborar o Plano
Diretor Metropolitano. Não realiza
levantamentos, pesquisas ou estudos
técnicos para alicerçar decisões e
ações públicas ou privadas na região.
Não consegue participar das decisões
nem de processos administrativos
metropolitanos típicos, tais como

política de alocação (le recursos, (le
uso do solo, de proteção anibieiital,
de transportes, de saneamento. E,
o mais relevante, não atua na
coordenação e na integração da
ação dos diversos agentes dos três
níveis de governo na região.

Por outro lado, a atual
participação inexpressiva do
Estado, incompatível com o real
peso que a região possui e com o
interesse que ela merece,
conduziu a urna atitude de
afastamento por parte das
administrações estaduais,
culmirlan(lo com a extinção do
órgão de suporte técnico do
sistema (o Planibel). Com a recente
entrada em cena da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, o
executivo estadual sinaliza a
retomada de seu interesse em atuar
em política urbana, devendo
direcionar sua atenção para o
campo de gestão metropolitana.

Quanto à atuação da União,
verifica-se que. após vários anos
de total desinteresse pelo tema, o
Governo federal demonstra, com a
criação do Ministério das Cidades,
disposição de iniciar uma nova era
de colaboração com os estados no
processo de implemen Lação de
políticas metropolitanas, incluindo

at apoio financeiro pra as
iniciativas e programas estaduais
e municipais de melhoria das
condições de vida (Ias metrópoles.

A participação dos municí-
pios, maiores interessados em
uma gestão metropolitana que
possa gerar ganhos coletivos para
a população envolvida, precisa se
organizar de maneira mais efetiva.

Dentro do atual contexto, fica
claro que o sistema existente na
RMBII não oferece perspect iva (le
funcionamento adequado, não
contribuindo, assim, para a
integração regional, uma vez que,
não conseguindo atual', inibe o
desenvolvimento de alternativas
de gestão compartilhada.

Por outro lado, impõe-se a
reformulação do modelo por
exigência da Lei Federal n°
10,257, de 10/07/2001 (Estatuto da
Cidade), que determina em seu
artigo 45:

"Os organismos gestores tias
regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas incluirão
obrigatória e significativa par-
ticipação da população e de
associações representativas (los
vários segmentos da comunidade,
de modo a garantir o controle
direto de suas atividades e o pleno
exercício da cidadania".
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Já se observa uru crescente grau
de insatisfação (la população com
os resultados dessa gestão
desarticulada, verificando-se o
surgimento de uma consciência de
que é possível organizar sistemas
mais eficientes sem sacrifício dos
valores da descentralização e cia
participação popular, concluindo-
se. também, (1110 O Conceito
exacerbado de autonomia munici-
pal está submetendo grande
parcela tia população brasileira,
habitante das regiões metropolita-
nas, a sacrifícios injustificáveis.

O município de Belo
Horizonte não pode descon-
siderar a importância de seu papel
no contexto metropolitano,
decorrente de sua condição de
núcleo urbano da RMRII. Sem

menosprezar a necessidade, hoje
reconhecidamente desejável, (lo
participação efetiva do Estado e
da União, é necessário que o
município de Belo 1 lorizonle
im 1)1 emente seu potencial de
liderança, no sentido de integrar
OS SCUS pares em um projeto de
reorganização cio sistema
mel ropolita 110 de planeja monto e
gestão, condição "sino cicia nori"
para assegurar desenvolvimento
harmônico para a RMBI-I,
distribuindo seus benefícios
eqüitativaniente a todos seus
llal)itantes.

Belo Horizonte desenvolveu nos
últimos anos, cio forma criativa,
consciência política para a solução
de problemas. Sem alarde, mas de
maneira responsável e conseqüente,

essa consciência permitiu que graves
questões enfrentadas pela cidade
fossem encaminhadas e equa-
cionadas por meio (Ia participa ção
conjunta do poder público munici-
pal, da comunidade envolvida e a
classe empresarial. Como exemplo,
posso citar a solução encontrada
pelo comércio de rua, que
envolveu a Prefeitura, a iniciativa
privada e os ambulantes. 'Ièmos
certeza que também temos a
aprender com experiências
exitosas cio municípios da RMI3I 1.

Novas gestões municipais se
iniciam em 2005. E hora cio
aproveitarmos esses novos ares e
nos comprometermos a discutir
soluções conjuntas e negociadas
para problemas comuns.
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1Fernando Damata Pimentel é economista e prefeito reeleito de Belo Horizonte
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