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1 lina ca racteris ti ca fia rcante
do fenômeno da metropolização
ó o processo de conurbação. pelo
qual as áreas urbanas se
interligam, constituindo uma
trama urbanizada que abrange
território de vários municípios.
Nesse caso. a situação normal
típica. na qual o município
contém a cidade, se inverte e esta
passa a conter territórios
municipais diversos.

Este fenômeno decorre da
concentração populacional e de
atividades em uma cidade,
provocando sua expansão tísica
para além dos limites municipais
e sua interligação com cidades
vi z inhas, assumi n do unia
configuração e um porte
característico de uma "metró-
pole".

A metrópole tem, assim, como
pontos de referência a dimensão
física, o contingente populacional, a
concentração de atividades, a
complexidade das inter-relações
físicas, econômicas, sociais e
institucionais e a conseqüente
influência (polarização) em um
grande espaço regional, que pode
extrapolar o próprio território do
Estado onde está inserida.

No Brasil, o processo de
urbanização se acelerou nas
últimas décadas e, sem entrar em
considerações de mérito quanto
às causas, vantagens e desvan-
tagens, constata-se hoje que o país
se transformou, não obstante sua
grande extensão territorial, num
País essencialmente urbano, com
138 milhões de habitantes (cerca
de 80 % de sua população) nas
cidades, sendo que mais da
metade destes, localizados nas

regiões metropolitanas.
Estes números evidenciam

claramente que não se conseguirá
melhorar as condições de vida da
população brasileira sem a
implementação de políticas públicas
dirigidas especificamentecarnente para os
aglomerados urbanos.

Quanto às regiões metropo-
litanas, nestas OS desafios são
maiores não só pela dimensão e
com plexidade dos problemas,
mas também pelas dificuldades
impostas pelo regime federativo
adotado no país, em que prevalece
o municipalismo e a autonomia
exacerbada do município.

Há. contudo, o reverso da
medalha. Muitos planejadores
urbanos enfatizam o potencial das
megacidades, acreditando que,
apesar dos problemas e conflitos,
apresentam dinamismo econômico
e social, oportunidades, energia
criadora, economias de escala e (lo
aglomeração e atratividade para
todas as atividades. Constituem
complexos sociais capazes de gerar
transformações e soluções. A
fundadora do Projeto Megac idades
- Janice Periman, acredita que
"estes aglOnieJY1(iOS nervosos de
pessoas com formações, culturas,
e valores diferentes não
constituem (1CflClS caos e
desordem e neles a liumanidude
deverá decidir seu futuro

No caso da Região Metropo-
litana de Belo 1-lorizonte (RMHH),
estas potencialidades não têm
sido aproveitadas, em razão da
ineficiência cio atual Sistema de
Gestão, instituído ciii 1989, pela
Constituição do Estado, e
regulamentado em 1.993, pela Lei
Complementar ti' 23. Desde sua

criaçao, até hoje, este Sistema
praticamente não atuou de forma
significativa em qualquer função
pública de interesse comum, nem
coordenou ou integrou ações e
instrumentos de planejamento e
gestão metropolitana.

Esta avaliação negativa não é
ípica apenas do Sistema da

RMBH, aplicando-se, em linhas
gerais a todas as demais 26,
existentes no país. Não é justo,
por outro lado, no caso de Belo
Horizonte, imputar aos dirigentes
(leste período a responsabilidade
direta por este medíocre
desempenho. As causas estão
relacionadas com a própria
organização jurídico-institucional
do sistema, salientando-se:

1- A diminuta, quase ausente,
representação do Estado na
Assembléia Metropolitana (34
Prefeitos, 49 Vereadores, 1
membro do Executivo Estadual e
um membro do Legislativo
Estadual), resultado de uma forte
tendência ao municipalismo e,
talvez, do próprio interesse, à
época. do Estado em afastar-se do
problema:

11-Anexação à RMBH de vários
municípios cujas características
metropolitanas são muito dis-
cutíveis, ou mesmo inexistentes,
complicando ainda mais um
sistema já é em si complicado e
afastando também os municípios
mais urbanizados e desenvolvidos,
incluindo o município núcleo da
região - Belo Horizonte - insa-
tisfeitos com a preponderância
praticamente absoluta dos
municípios menores no sistema
de decisão; o sistema que já não
contava com a participação
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Praça 7 de Setembro: a concentração populacional e de atividades em Belo Horizonte provoca sua expansão física
para além dos (imites municipais e sua intertigação com cidades vizinhas.	
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efetiva do Estado, perdeu também
a adesão dos municípios política
e economicamente mais fortes da
Região:

111-Incapacidade de imple-
mentar mecanismos formais,
eficientes e sustentáveis de
articulação da atuação dos três
níveis governamentais na região:

1V-Ausência de apoio finan-
ceiro, técnico e operacional.

A discussão do problema da
gestão das metrópoles é, na
realidade, uma preocupação
mundial, considerando que o

FOCOSS() de concentração de
atividades econômicas, popu-
lação, recursos e poder político
em espaços territoriais limitados

ocorre em escala universal.
No Brasil, o assunto está cada

vez mais chamando a atenção dos
responsáveis pela administração
das grandes cidades e de
organizações voltadas para o
desenvolvimento social, econômico
e anibiental. Cada vez mais se
aclara a percepção de que a
retomada do processo de
planejamento e gestão das regiões
metropolitanas é condição obri-
gatória não só para a melhoria do
qualidade de vida de uma parcela
considerável da população
brasileira, mas também para
dinamizar o desenvolvimento da
economia nacional, fortemente,
dependente do cabedal de

recursos concentrado nestas
áreas.

Vários eventos aconteceram
nos últimos anos levando à pers-
pectiva de que os desafios para o
estabelecimento de um modelo
novo de política urbana e gestão
ni et ro p0 li tana , no sistema
Federativo atual, poderão ser
ultrapassados e não se trans-
formarão em um impasse insti-
tucional. Dentre eles ressaltam-
se em escala nacional e esta-
dual:

1-Estatuto da Cidade: além de
vários mecanismos de gestão ur-
bana, o Estatuto da Cidade (Lei
Federal n"10.257. de 10/0712001)
incorpora em seu artigo 45
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determinação específica quanto aos
sistemas metropolitanos de gestão,
estabelecendo que: "Os organismos
gestores das regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas incluirão
obrigatória e significativa
participação da população e de
associações representativas dos
vários segmentos da comunidade,
de modo a garantir o controle
direto de suas atividades e o pleno
exercício da cidadania".

TI-Criação do Ministério das
Cidades, na Administração Fede-
ral;

111-Discussão do tema em di-
versos seminários, conferências e
fóruns em todo o País, sa-
lientando-se, em Minas Gerais, a
realização pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas
Gerais, em novembro de 2.003, do
Seminário Legislativo 'Regiões
Metropolitanas", do qual
resultaram 194 propostas;

1V-Criação, na estrutura da
Administração Estadual. da
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Regional e Política
Urbana;

V-Proposta de Emenda à
Constituição do Estado de Minas
Gerais n° 41/2.003, de iniciativa
dos Deputados Roberto Carvalho
e Francisco Simões, aprovada
recentemente, introduzindo im-
portantes modificações na Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais,
no que se refere às linhas mestras
do modelo de gestão vigente,

permitindo a sua reformulação
geral mediante legislação comple-
mentar.

Após, portanto, vários anos de
afastamento do problema por
parte das três esferas de governo
e de tentativas locais equi-
vocadas, malogradas ou de
sustentabi 1 idade vulnerável nas
alternâncias de governo, apre-
senta-se uma possibilidade real
de mudanças que poderão con-
duzir a um modelo de gestão
compatível com as necessidades
das Regiões Metropolitanas.

O processo de mudança, que
foi iniciado concretamente em
Minas Gerais com a PEC 41/2.003,
tem ainda que percorrer fases de
discussão e negociação difíceis
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Parque Ecológico: um espaço de convivência onde moradores da região metropolitana, em busca de qualidade de vida,
compartilham lazer e tranqüilidade com os beto-horizontinos
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"Cada vez mais se aclara a percepção de que a
retomada do processo de planejamento e gestão das
regiões metropolitanas é condição obrigatória não só
para a melhoria de qualidade de vida de uma parcela
considerável da população brasileira, mas também para
dinamizar o desenvolvimento da economia nacional..."

mas essenciais para a estru-
turação (leste flOVO modelo de
gestão. Será imprescindível
mobilizar a sociedade e buscar a
participação de todos os agentes
públicos e privados neste projeto.
O interesse da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais é condição "sine (lua non"
de sucesso (leste empre-
endimento. Os trabalhos subse-
ries não poderão deixar de
considerar os seguintes aspectos:

1-Participação: a Emenda
Constitucional ii" 65/2004 já re-
ifltro(l1!ZiU no sistema a partici-
pação equilibrada do Estado:
tratou também da participação da
sociedade civil, atendendo ao
Estatuto da Cidade; no detalha-
mento a ser implementado, será
necessário garantir compa-
tibilidade entre a democratização
da participação e a necessária
eficiência operacional; não se
pode, também, descuidar do fato
de que as duas Regiões
Metropolitanas do Estado
apresentam disparidades regio-
nais que (levem refletir nu seu
modelo de gestão;

11-Criação e ampliação de
Regiões Metropolitanas: as
normas já contempladas na
Emenda Constitucional ii° 65/2004

deverão ser complemen-tadas com
critérios de avaliação para
subsidiar decisão quanto à criação
e ampliação de Região
Metropolitana; neste sentido será
conveniente introduzir maior
rigor nos processos de avaliação
para evitar a proliferação de
prelensas regiões metropolitanas:

11-Funções Públicas de
Interesse Comum: será necessã rio
estabelecer, em Lei Comple-
mentar, quais serão as funções
públicas (te interesse comum para
cada Região; trata-se de uma
tarefa de grande importância
tendo em vista que o Parágrafo
Primeiro do Artigo 43 da Emenda
Constitucional n° 65/2004
determina que a gestão destas
fu lições será unificada. Será
necessário atentar para o fato de
que, graves problemas relacio-
nados a funções públicas antes
não consideradas de interesse
comum (segurança pública,
saúde, educação, por exemplo)
estão hoje afligindo de modo
especial a população metro-
politana.

111-Mecanismos de Arti-
culação: - os mecanismos de
articulação inter s e t o ri aI e
intergovernamental a serem
implantados (levem ter asse-
— tirada a sua sustentahilidade, ou

seja, não podem ficar depen-dentes
de acordos obtidos mediante even-
tual consenso, derrogável
decisão unilateral de qualquer das
partes;

RI-Suporte Técnico Executivo:
- a Agência de l)esenvolvimento
criada pela Emenda 65 deverá ser
equipada de recursos humanos e
materiais requeridos para o
exercício de sua função; seria
conveniente repartir entre o
Estado e os municípios me-
tropol i [anos os custos de
manutenção (leste organismo,
para conferir-lhe a chancela de
metropolitano;

V-Recursos Financeiros: - há
que considerar a importância de
direcionar recursos orçamen-
tários e de financia mento para a
implementação de programas
estratégicos de interesse comum;
o papel do Fundo Metropolitano
neste contexto é relevante.

Benício de Assis Araújo é
engenheiro civil e consultor,
pós-graduado em Engenharia

Sanitária, com carreira
iniciada em 1964, na direção

de organizações do setor
público e privado
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