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"Um dos avanços
possíveis é a
promoção da
Participação
Popular na definição
dos Programas e
Projetos prioritários
a serem implantados
na Região

Horizonte, onde a
população participa
do Orçamento
Participa tivo".

Antecedentes

Nas Regiões Metropolitanas
lormalmente constituídas, vivem
atualmente cerca de 65 milhões
(-te brasileiros, ou seja, mais de um
terço (Ia população do País. A
Região Metropolitana de Belo
1-lorizonte é o terceiro maior
aglomerado urbano do Brasil, com
cerca de 4,5 milhões de habi-
tantes, aproximadamente um
quarto da população de Minas
Gerais. Belo 1 lorizonte, município
pólo da região. abriga 2,3 milhões
de pessoas, ou seja, mais de 50%
da população da Região Metropo-
litana.

A partir da Constituição do
1967, da Emenda Constitucional
de 1968 e da Lei Complementar
Federal n° 14 de 1973, foram
criadas as regiões metropolitanas
brasileiras. A Região Metro-
politana de Belo Horizonte foi
regulamentada pela Lei Estadual
n° 6.303/74 e, posteriormente,
modificada pelas Leis Estaduais
no 6.695/75 e e° 6.765/76. Essas
normas instituíram o Sistema de
Planejamento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte,
constituído pelos Conselhos
Deliberativo e Consultivo e pela
au tarqu ia Planejamento da Região
Metropolitana (PLAMBEL).

Prevaleceu nesse sistema uma
concepção centralizada e
uniforme para todo o País,
preponderando O P'P1 e o poder
do Estado sobre os municípios
componentes (Ias regiões.

Com a Constituição Federal de
1988, em sou Artigo 25, foi
estabelecido que "OS Estados
poderão, mediante lei comple-
mentar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações
urbanas e rnicrorregiões cons-
tituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planeja-
mente e a execução de funções
públicas de interesse comum".

A Constituição Estadual de
1989 manteve a Região Metro-
politana de Belo Horizonte e
instituiu a figura do Colar
Metropolitano, constituído pelos
municípios dela limítrofes.
Definiu, também a Assembléia
Metropolitana (AMBEL) e seus
instrumentos de gestão: o Plano
Diretor Metropolitano, o Plano
Plurianual de Investimentos, o
Orçamento Anual e o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano
detalhados na Lei Complementar
n° 26. de 14/01/1993.

Contrapondo-se à formulação
anterior, essa organização tem
como característica principal a

Metropolitana, a
311	exemplo do que já

acontece em Belo

C4

J
Desafios Metropolitanos



quase total eliminação da pari ici-
pação do Estado e a conseqüente
p rep on d erã ri cia municipal,
devido à acolhida pelo legislativo
estadual do conceito de que os
assuntos de interesse
metropolitano devem ser de
responsabilidade dos municípios
envolvidos e. não, do Estado.

Situação Atual

E importante ressaltar a
promulgação iJeIi Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais, da Proposta de Emenda à
Constituição ri° 65/2004, que tem
como primeiros signatários os
deputados estaduais Roberto
Carvalho e Francisco de Assis
Simões Thomaz, alterando todos
os artigos - 42 a 50 - da Subseção
11, que trata da Região Metropo-
litana, Aglomeração Urbana e Mi-
crorregião, apresentando, dentre
outros, os seguintes destaques:

- O Estado poderá instituir,
além de Regiões Metropolitanas
e Aglomerações Urbanas, Mi-
crorregiões;

- Conceitua, de forma clara, a
função pública de interesse co-
mum: "atividade ou serviço cuja
realização por parte de um muni-
cípio, isoladamente, seja inviável
ou cause impacto nos outros

municípios integrantes da região
metropolitana";

- No artigo 46 define que cada
Região Metropolitana lerá uma
Assembléia Metropolitana, um
Conselho Deliberativo de l)esen-
volviinento Metropolitano, uma
Agência de Desenvolvimento,
com caráter técnico e executivo.
um Plano Diretor de Plane-
jamento Integrado e um Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano;

- Ainda no artigo 46, parágrafo
2' define: "Fica assegurada, para
fins de deliberação, representação
paritória entre o Estado e os
Municípios da Região Metropoli-
tana, nos termos de lei comple-
mentar";

- A instituição do Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano,
destinado a financiar os planos e
projetos da região metropolitana,
em consonância caiu o Plano
Diretor de Desenvolvimento Inte-
grado.

Os Avanços Possíveis e Propostos

- Promoção da imediata
implantação do conteúdo da
Emenda Constitucional ri1 65/
2004, com o apoio da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

- Aprovação do Projeto de Lei
Complementar previsto na Emenda

Constitucional n° 41/2003. que
deverá contemplar de forma clara
o papel do Município de Belo
Horizonte que, além de ser pólo
da região, abrigando 2.3 milhões
de pessoas, ou seja, mais de 50%
da população da Região Metro-
politana, exerce o papel principal
de indutor de seu crescimento e
de gerador de trabalho.

- Promoção da participação
popular na definição dos progra-
mas e projetos prioritários a serem
implantados na Região Metropo-
litana, a exemplo do que já
acontece em Belo 1 lorizol1te, onde
a população participa do Orça-
mento Participativo no Muni-
cípio.
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