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problemas sociais

contaminam a maioria dos

municípios mineiros
Aline de Figueiredo Xavier
Jornalista da Alemg

Promover o desenvolvimento, gerar emprego e

renda e ao mesmo tempo implementar políticas sociais eficientes é o desafio

de todos os municípios mineiros. Os que estão abrigados em regiões metropolitanas do Estado �

de Belo Horizonte e do Vale do Aço � precisam ainda se articular em torno de objetivos comuns para tentar amenizar as questões

sociais. Em 2003, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoveu discussões com a sociedade e os segmentos

políticos sobre a situação dos municípios mineiros. Mas qual caminho os levará ao equilíbrio  financeiro,

garantindo recursos para enfrentar os problemas sociais?

cidades
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Pouco depois da promulgação da
Constituição Federal de 1988, o Bra-
sil foi contaminado pela �febre de auto-
nomia�, com a criação desenfreada de
municípios. Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), entre 1993 e 1996, mais de
600 municípios foram criados e incor-
porados no rateio do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM), gerido
pela União. Em Minas Gerais, foram
emancipados 131 distritos. No entan-
to, o sonho de autonomia não trouxe,
para as populações locais, os benefícios
esperados. Ao contrário, na maioria
deles, os problemas, já existentes nos
municípios-sede, foram reproduzidos e
até agravados.

Das mais de 5.500 prefeituras do
País, a maioria sofre de subnutrição
crônica e depende financeiramente
das transferências estaduais � vindas
do ICMS e do IPVA, por exemplo � e da
União, notadamente do FPM. Estima-
se que 67% dos municípios brasileiros,
com uma população de até 20 mil ha-
bitantes, têm baixas taxas de cresci-
mento e extrema dependência de re-
cursos federais ou estaduais. Em Mi-
nas Gerais, o quadro não é diferente.
Dos 853 municípios mineiros, os 800
menores, que abrigam menos de 48%

da população do Estado, apresentam
carências de toda ordem.

O fenômeno da proliferação de
municípios está diretamente ligado ao
processo de descentralização fiscal
promovido pela Constituição da Repú-
blica de 1988. Os recursos passaram
a ser mais divididos e os Estados e
Municípios ganharam maior autono-
mia e responsabilidade. Desde então,
eles vêm assumindo progressivamen-
te o financiamento, a instalação e a
gestão das políticas públicas. Principal-
mente para os municípios, esse seria
um processo até natural, já que estão
mesmo mais próximos de seus cida-
dãos e poderiam detectar como mais
propriedade as necessidades locais.
Mas essa redistribuição de recursos,
aliada ao crescimento desordenado do
número de municípios brasileiros,
�agravou o conflito horizontal da Fe-
deração e demonstrou que faltou pla-
nejamento ao processo de descen-
tralização fiscal�, conforme observou
Alfredo José Pessoa de Oliveira em
seu artigo �Emancipação de Muni-
cípios�.

A proliferação dos municípios foi
desastrosa na avaliação de Marcos
Vilella de Sant´Anna, coordenador exe-
cutivo do Instituto Horizontes, Organi-

zação da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip). �Foi uma insanidade.
Essa foi uma visão egoísta: a liderança
local sonhava com a possibilidade de
entrar no rateio preliminar dos impos-
tos, das verbas de transferências cons-
titucionais; sonhava em pegar uma
partilha do FPM, só que isso não é
suficiente para fazê-lo virar autônomo�,
pondera Marcos Sant´Anna.

 Um dos instrumentos de gestão
dos municípios brasileiros para a
implementação das políticas sociais é
justamente o seu orçamento. Como
não são previstas mudanças nos
percentuais de repasse do FPM ou na
cota do ICMS, o ritmo de crescimen-
to da receita dos municípios depende
muito mais do esforço de arrecada-
ção das prefeituras do que dos gan-
hos nas transferências. Para Marcos
Sant´Anna, o repasse de recursos
nem é um processo muito justo e cos-
tuma, às vezes, nem ser profissional.
Ele assegura ainda que não basta só
arrecadar, é preciso também saber
aplicar os recursos. �Às vezes o sujei-
to gasta mal�, adverte, observando que
nas regiões metropolitanas essa
distorção ganha uma dimensão ainda
mais grave, porque o problema não se
restringe ao município. Nessa visão
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estratégica, Marcos Sant� Anna cita
o exemplo de Toronto, que é o resul-
tado da fusão de oito municípios ca-
nadenses. �Lá a situação ficou tão pro-
blemática que um dia os canadenses
deram o passo contrário, fizeram uma
cidade maior, com um governo único,
uma visão única�.

Segundo o coordenador executivo do
Instituto Horizontes, os novos municí-
pios não geram riqueza suficiente para
se sustentar e querem ganhar com o
mesmo �bolo�. �A riqueza não foi cria-
da. Ela estava mal distribuída. Mas,
quando você faz uma redistribuição for-
çada, criam-se custos adicionais, como
aqueles aplicados na implantação das
máquinas administrativas�. Em sua ava-
liação, os municípios também não es-
tavam preparados para a responsabili-
dade de adotar políticas públicas: �Nós
saímos de um regime extremamente
centralizado e a Constituição fez uma
espécie de revanche, descentralizando
e repassando recursos que os municí-
pios nunca sonharam em ter. Como
eles não estavam preparados, gastaram
muito mal. Aí o governo começou a to-
mar os recursos de volta, a recon-
centrar�, analisou.

De acordo com Chico Ferramenta,
prefeito de Ipatinga e presidente da

Assembléia Metropolitana do Vale do
Aço (Amevale), a criação de municí-
pios precede de uma análise detalha-
da sobre sua sustentabilidade. �Os no-
vos municípios precisam ter condições
de se manter com receitas próprias,
oferecendo os serviços essenciais e
promovendo o desenvolvimento local.
No que se refere à descentralização
fiscal, a realidade atual é que os muni-
cípios ficam com um percentual de
aproximadamente 18% da receita tri-
butária total�, afirma o prefeito.

Para os municípios abrigados em
regiões metropolitanas, Chico Ferra-
menta defende também uma política
consistente. �Precisamos de ações
mais efetivas que sejam viabilizadas em
curto e médio prazos. O governo pode-
ria incentivar a destinação de recur-
sos específicos para atender aos pro-
blemas das regiões metropolitanas. A
criação de um fundo, com recursos
provenientes do ICMS e do FPM, para
investir em políticas públicas de inte-
resse comum, a exemplo das enume-
radas no artigo 42 da Constituição
Estadual.�
Política pública contínua � Nos anos
1990, o processo de descentralização
de recursos ocorreu em condições ad-
versas, sem uma política contínua, ini-

A criação desenfreada de
municípios nos anos 1990 foi

uma insanidade. Foi uma visão
egoísta das lideranças locais.

Marcos Vilella de Sant�Anna
Coordenador executivo do Instituto Horizontes Alair Vieira
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tão pensando no que é melhor para o
município. E a Lei de Responsabilidade
Fiscal ajudou nessa questão.�

Essa mudança já pode ser detecta-
da em pelo menos um indicador social
importante, o Atlas do Desenvolvimen-
to Humano no Brasil, divulgado pela
Organização das Nações Unidas em
setembro. No estudo, foi analisado o
índice de desenvolvimento humano dos
Estados e cidades brasileiras durante
a década de 1990. O IDH mede o nível
de desenvolvimento humano dos paí-
ses, Estados e cidades e utiliza como
critérios educação (alfabetização e taxa
de matrícula), longevidade (expectati-
va de vida) e renda per capita (PIB).Uma
das conclusões é que, ao longo da últi-
ma década, o progresso em desenvol-
vimento humano foi mais lento nos mu-
nicípios de grande porte. Na média, os
menores municípios tiveram uma evo-
lução de 15,9% no seu IDH contra um
crescimento médio de 11,2% das ci-
dades entre 50 mil e 500 mil habitan-
tes; de 6,7% das entre 500 mil e 1
milhão; e de 6,1% das com mais de 1
milhão de habitantes.

A mudança na forma de calcular
esse indicador pode explicar parte des-
se desempenho, mas é inegável que
todos os municípios tiveram uma

bida em meio ao ajustamento fiscal. Os
administradores municipais enfrenta-
ram ainda desafios de outra ordem,
além da financeira. Em seu texto �As
parcerias para o sistema de ensino no
município�, a pesquisadora Maria do
Carmo Brant Carvalho afirma que �a
heterogeneidade dos municípios num
país de tamanho continental, as desi-
gualdades regionais, a ausência de
competências locais, a presença ain-
da enraizada de ol igarquias e
nepotismos são alguns dos tantos de-
safios e constrangimentos para uma
municipalização assertiva.�

Stefano Rodrigues de Pinho
Tavares, colaborador da Assembléia
Metropolitana da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (Ambel), lembra
que muitos prefeitos preocupavam-se
apenas em promover ações que lhes
dessem visibilidade, independentemen-
te de estarem ou não atendendo a al-
guma demanda da comunidade. Mui-
tas eram obras apenas de perfumaria,
mas tinham exposição e davam visibili-
dade para a administração. Só agora
esse quadro começa a querer mudar.
�Os administradores começaram a
sentir que não é mais por aí, que é pre-
ciso olhar para o coletivo. Hoje os pre-
feitos têm essa nova mentalidade. Es-

performance melhor e que os peque-
nos passaram a dar mais atenção às
áreas de educação e saúde. Os muni-
cípios de médio e grande porte tiveram
um desenvolvimento menor, mas cer-
tamente os problemas que enfrentam
têm uma ordem de grandeza maior,
exigindo ações mais profundas e de
impacto mais abrangente, nem sem-
pre alcançáveis com os recursos dis-
poníveis.

Marcos Sant´Anna avalia, no en-
tanto, que esse processo de mudan-
ças avançou pouco. Os municípios ain-
da não conseguiram implantar políti-
cas sociais contínuas que pudessem
garantir resultados mais consistentes
em longo prazo. �Existe a política de
um governo, de um partido, mas isso
não é política pública no sentido abso-
luto. Política pública é aquilo que todos
nós, independentemente de partido e
governante, entendemos que é preciso
fazer em benefício da comunidade. É a
visão de conjunto, de futuro. E, para
isso, teríamos de quebrar alguns
paradigmas, romper com essa cultura
de concentrar recursos�, analisa. É
igualmente importante, segundo
Sant´Anna, que a sociedade participe e
que os cidadãos tenham consciência da
sua responsabilidade no processo.
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A idéia de que a reunião dos muni-
cípios em regiões metropolitanas
minimize essas dificuldades e corrija
as deficiências técnicas das cidades
parceiras menos desenvolvidas não é
uma solução que tenha consenso. Ao
contrário, é um tema polêmico e que
está na pauta de discussões sobre o
futuro das cidades. Para o superinten-
dente de Assuntos Metropolitanos da
Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Regional e Política Urbana,
Fernando de Castro, os problemas
sociais estão presentes em todos os
municípios brasileiros, independente-
mente de pertencerem ou não a uma
região metropolitana. �Nelas, ao con-
trário, os problemas se agravam por-
que a região metropolitana é grandio-
sa, acolhe toda uma população em bus-
ca de emprego, de novas oportunida-
des, de mais conforto�, analisa.

Mesma opinião tem Marcos
Sant´Anna: �os municípios das regiões
metropolitanas não são mais bem aten-

Adoção de políticas

públicas nos municípios

de regiões

metropolitanas

didos. Não é isso que faz a diferença.
Depende muito mais da mentalidade do
governante�. Esse ponto de vista é de-
fendido também por Chico Ferramen-
ta. Para ele, as questões sociais são
comuns a todos os municípios, integran-
do ou não uma região metropolitana.

Marcos Sant´Anna também não
acredita que os problemas se agravem
pelo fato de o município pertencer a
uma região mais rica ou mais pobre.
�Eu não consigo fazer essa correlação
dos indicadores de tamanho de cida-
de, posição geográfica ou capacidade
econômica e desenvolvimento local�,
opina. �Há municípios com grandes
rendas que gastam muito mal seus
recursos. Por outro lado, existem mu-
nicípios com poucos recursos que fa-
zem proporcionalmente mais�, ponde-
ra. Chico Ferramenta rebate, afirman-
do que �as diversidades financeiras e
regionais influenciam diretamente o
quadro de carências em políticas pú-
blicas hoje apresentado pelos municí-

Alair Vieira
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Metropolitano de Belo Horizonte em
relação à Região Metropolitana da ca-
pital mineira.

Em alguns casos, segundo o Atlas
do Desenvolvimento Humano, o fenô-
meno pode ser explicado pelo simples
fato de que a base de comparação era
muito baixa. Os municípios do Colar
Metropolitano do Vale do Aço tinham,
por exemplo, IDH-M de apenas 0,601
em 1991 e, com crescimento de
14,3%, chegaram a um índice de
0,687 em 2000. Apesar de esse ter
sido o maior crescimento registrado
entre as 33 regiões metropolitanas do
País, esse índice foi insuficiente para
tirar os 22 municípios do Colar Me-
tropolitano do Vale do Aço da última
colocação do IDH-M das metrópoles
brasileiras.

Apesar dos problemas que enfren-
tam para implantar políticas públicas
integradas, que poderiam ter, por
exemplo, entre outros efeitos positivos,
o de modificar a situação do IDH das
cidades do Vale do Aço, o presidente
da Amevale, Chico Ferramenta, defen-
de que os municípios integrantes das
regiões metropolitanas apresentam
vantagens comparativas em relação
aos demais, o que lhes confere um
potencial maior para superar as difi-

culdades. �Pelo fato de integrarem um
aglomerado urbano, têm força regio-
nal, possuem outros canais de comu-
nicação com os governos estaduais e
federal e são priorizados pelos agen-
tes financiadores nacionais e interna-
cionais no processo de capacitação de
recursos, para a implantação de pro-
gramas e projetos no âmbito metro-
politano�, enumera. �O Ministério das
Cidades vem desenvolvendo progra-
mas que focam em regiões metropoli-
tanas, como é o caso do Habitar Bra-
sil/BID e do PSH�, completa.

Fernando de Castro não é tão oti-
mista. Ele acredita que a geração de
emprego nos grandes centros urba-
nos é um desafio gigantesco. As cida-
des que compõem essas regiões atra-
em um grande número de pessoas vin-
das do interior em busca de oportuni-
dades. A maioria, no entanto, não en-
contra emprego e vai morar na perife-
ria, em áreas de risco, aguardando a
realização de um sonho que nunca
acontece. Depois de um tempo, frus-
tradas, acabam caindo na margina-
lidade. �O desemprego, a falta de salá-
rio e de condições dignas de sobrevi-
vência criam outros problemas como
a violência urbana, a miséria e a po-
breza absoluta. As regiões metropoli-

pios, principalmente naqueles situados
em regiões metropolitanas, porque o
histórico deles é muito diferente. Cada
um tem suas especificidades no que
se refere às suas políticas públicas e
vem prestando serviço de acordo com
suas possibilidades.�

Considerando as especificidades de
uma região metropolitana, o estudo da
Organização das Nações Unidas (Atlas
do Desenvolvimento Humano) revelou
que a Região Metropolitana de Belo
Horizonte perdeu oito posições em re-
lação a 1991 e ocupa a 20ª colocação
e a do Vale do Aço se manteve na 22a

posição. Foram analisadas 34 regiões
com características metropolitanas. O
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) das duas regiões se manteve um
pouco acima de 0,800 (considerado de
desenvolvimento humano alto) e elas
apresentaram crescimento relativo
positivo. O estudo das Nações Unidas
mostrou ainda que, em Minas Gerais,
a velocidade de crescimento do Índice
de Desenvolvimento Humano Munici-
pal (IDH-M) dos municípios localizados
na periferia das regiões metropolita-
nas foi maior do que a dos núcleos. Isso
ocorreu com o Colar Metropolitano do
Vale do Aço se comparado ao Vale do
Aço propriamente dito e com o Colar
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tanas são concentradoras das gran-
des riquezas e pobrezas�, acredita
Fernando.

Segundo ele, cada vez mais as regi-
ões metropolitanas necessitam de in-
vestimento, de políticas públicas bem
definidas e voltadas para pessoas mais
carentes. �Essa parcela da população
está crescendo e a economia não con-
segue acompanhar. Vemos, então, a
dicotomia nas regiões metropolitanas:
muita riqueza, muita pobreza, muito
luxo, muita miséria. Esse é um dos
grandes problemas�, analisa Fernando
de Castro. Nesse aspecto, Chico Fer-
ramenta concorda. Para ele, os pro-
blemas relacionados à expansão de ocu-
pações urbanas desordenadas nos li-
mites dos municípios, à diferenciação
de tarifas de serviços públicos locais
(que dificultam a integração regional)
e à falta de políticas públicas integra-
das se agravam e exigem uma ação co-
ordenada com base em interesses re-
gionais.

Em 1999, a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte enfrentou uma grave crise
com a falta de leitos de CTI infantil
nos hospitais da cidade. Na realida-
de, o problema ocorreu porque os mu-
nicípios vizinhos encaminharam os
casos graves para os hospitais da

Capital, ocasionando déficit na oferta
de leitos infantis. A responsabilidade
não cabia a Belo Horizonte, mas, se-
gundo Marcos Sant´Anna, não é pos-
sível fechar os olhos para tal realida-
de. Em momentos assim faz-se ainda
mais necessária a visão de rede. �Sem
visão de rede não tem política pública
que resolva, a não ser a assisten-
cialista. Em Belo Horizonte, 40% dos
postos de saúde e hospitais atendem
pessoas vindas do interior. E tem de
ser assim mesmo! Se em Belo Hori-
zonte é que há condições de atender,
é a essa cidade que o cidadão deve
recorrer. Não dá para reclamar e se
isolar. Nós vivemos em um mundo
globalizado, em um mundo em rede�,
explica.

Um exemplo de política integrada
com bom potencial de sucesso é o
Plano de Combate ao Analfabetismo
da Região Metropolitana do Vale do
Aço, lançado em Ipatinga, em março
de 2003. Segundo a prefeitura, o pla-
no abrange 21 municípios da Região
Metropolitana do Vale do Aço e pre-
tende alfabetizar, nos próximos dois
anos, 25 mil pessoas de todas as ida-
des entre os 47 mil analfabetos exis-
tentes na região e apontados pelo
IBGE. Para isso, haverá um investi-

Hoje os prefeitos têm uma nova
mentalidade. Estão pensando no
que é melhor para o município,
estão olhando para o coletivo.

Stefano Rodrigues de Pinho Tavares,
Colaborador da  Ambel

Alair Vieira
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mento de R$ 21,744 milhões, divi-
didos em duas etapas.
Objetivos comuns � Marcos
Sant´Anna acredita que encontrar ob-
jetivos comuns nas regiões metropoli-
tanas é mesmo difícil, mas não impos-
sível. �É preciso também que o
governante interprete o anseio coleti-
vo da sociedade. O povo sabe o que
precisa, diz o que sente e cabe ao
governante gerenciar esses desejos e
tomar providências para que eles se-
jam atendidos�, opina. Stefano de Pi-
nho Tavares avalia que a característi-
ca do problema é que determina sua
competência. �O que é inerente a cada
município é de competência local. O que
é de interesse comum é feito pela As-
sembléia Metropolitana da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte�, explica
o colaborador da Ambel, criada pela Lei
Complementar nº 43, de 1996, atu-
almente composta de 34 municípios.

De acordo com ele, é possível que
o município de uma região metropoli-
tana tenha capacidade de gerenciar
uma política pública local, mas esse
processo é limitado. �Hoje, na questão
metropolitana, tudo tem influência ex-
terna. Mesmo nas questões internas,
se você não criar uma política e uma
cultura metropolitanas, não tem como

encontrar soluções para os proble-
mas�, acredita Stefano. Para ele, os
municípios ainda devem ser parceiros
no sentido de compartilhar os segmen-
tos comuns às cidades. �É importante
pensar em um planejamento para as
regiões metropolitanas, para que os
governos estaduais e federal possam
direcionar seus recursos de forma a
atender um maior número de pessoas
em vez de atender pontualmente uma
ou outra cidade�, explica. �Se nós con-
seguirmos isso de forma organizada,
haverá diminuição de custos para cada
município�, completa.

Unir os municípios em torno de
propostas comuns para amenizar pro-
blemas de âmbito regional, sejam eco-
nômicos, sociais ou culturais, foi jus-
tamente o objetivo central, segundo o
prefeito de Ipatinga, Chico Ferramen-
ta, que levou 26 municípios do Vale a
se unirem em uma região metropolita-
na, projeto que se tornou realidade com
a aprovação, em 1998, da Lei Com-
plementar nº 51. �Alguns municípios se
desenvolveram mais do que os outros,
mas essas dificuldades podem ser ame-
nizadas se houver unificação das políti-
cas públicas, preservando, evidentemen-
te, a vocação e a autonomia dos municí-
pios�, defende Chico Ferramenta.

Para o superintendente de Assun-
tos Metropolitanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Fernando de Castro,
o fato de existir uma dependência mú-
tua entre as cidades pertencentes a
uma região metropolitana não torna
essa integração mais fácil. �Como cada
município tem constitucionalmente sua
autonomia, fica difícil a gestão compar-
tilhada porque uma cidade não pode
resolver um problema cuja origem está
em outra�, afirma. Mas ele pondera
que a região metropolitana é uma ci-
dade que vai crescendo e se derraman-
do nos municípios vizinhos e que por
isso �ela não é criada, ela existe e é
uma realidade. O Estado tem o poder
de instituir�.
Papel do Estado � Quando o proble-
ma social de um município integrante
de certa região metropolitana assume
dimensão regional e a busca de con-
senso se torna necessária, quem deve
assumir a condução dessa negocia-
ção? Para Fernando de Castro, há uma
dificuldade ainda não resolvida na Cons-
tituição Federal, que estabelece que a
Federação é composta da União, dos
Estados e dos Municípios. �O ente re-
gião metropolitana não existe. Por
mais que se veja a necessidade de o
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nas, o Estado delegou seu poder aos
municípios e tornou-se um secretário
executivo, oferecendo apenas uma as-
sessoria técnica�, explica. Para o pre-
sidente da Amevale, Chico Ferramen-
ta, cabe ao Estado promover a
integração entre os municípios que
compõem as regiões metropolitanas,
propiciando a execução de funções
públicas de interesse comum. �Essas
funções extrapolam o âmbito da com-
petência municipal e passam a ser de
interesse comum a mais de um mu-
nicípio.�

O superintendente Fernando de
Castro acredita também que, ao se
criar regiões metropolitanas, o Esta-
do poderia cuidar dos problemas co-
muns aos municípios. �Dessa forma,
o Estado estaria mais presente nas so-
luções dos problemas sociais�. Quan-
do o problema passa a ser regional,
quando o município não consegue
resolvê-lo sozinho, cria-se a necessi-
dade de uma gestão compartilhada ou
uma gestão especial.� Nesse momen-
to, para Fernando de Castro, o Estado
interviria com todo seu aparato e po-
der orçamentário. �Esse é um exem-
plo que leva as pessoas a entenderem
a necessidade de maior atenção e
obrigatoriedade constitucional de o

Estado investir recursos nas regiões
metropolitanas.�

Ao se criar uma região metropoli-
tana, outro ponto a ser analisado é a
crença de que essa iniciativa irá garan-
tir mais recursos federais e estaduais.
Fernando de Castro alerta que criar
uma região metropolitana para rece-
ber mais recursos não se justifica.
�Não se cria uma região metropolita-
na para solucionar problemas. Eles
existem e são instituídos porque já es-
tão caracterizados. A região metropo-
litana é uma cidade que ocupa vários
outros municípios�, acredita.

Marcos Sant´Anna também concor-
da que o problema está na busca por
recursos externos. �Os municípios que-
rem ganhar dinheiro da União e do
Estado, preocupando-se com eles pró-
prios. O município quer ter uma região
metropolitana, mas não quer ceder
seus recursos.� Segundo ele, se o
município estiver disposto a investir
recursos de maneira inteligente, a re-
gião metropolitana passa a ter razão
de existir. �Sob o ponto de vista de con-
siderar o conjunto, de sinergia, de to-
dos trabalharem para o bem comum,
não sou contra a criação de região
metropolitana, nem que não chamas-
se metropolitana�, opina.

Estado gerenciar algumas situações
que se caracterizam como regionais,
ou seja, que estão acima dos poderes
municipais, isso não está definido cons-
titucionalmente. O Estado tem dificul-
dade, inclusive legal, para intervir nes-
sas questões, que são as chamadas
questões ou funções públicas de inte-
resse comum�, afirma o superinten-
dente.

Segundo Marcos de Sant´Anna, o
Estado é o delegado da sociedade para
ações de natureza formal. �Um dos
enganos hoje existentes é o de que o
governante, pelo fato de ter sido elei-
to, intitula-se, julga-se autoridade. Ele
esquece que a autoridade é quem o
elegeu. É um erro de conceito. Ele é o
servidor.� Para ele, é preciso que a
sociedade se manifeste e que o
governante perceba suas necessida-
des: �O cidadão é o ator principal,
que levanta as necessidades, embo-
ra não tenha capacidade de definir,
de decidir.�

O colaborador da Ambel Stefano
de Pinho Tavares acredita que o pa-
pel do Estado é preponderante na ado-
ção de políticas públicas nas regiões
metropolitanas. �Historicamente ele
tinha uma posição maior, mas, com a
criação das Assembléias Metropolita-

As regiões metropolitanas são
concentradoras das grandes

riquezas e pobrezas, têm muito
luxo e muita miséria.

Fernando de Castro
Superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Marcelo Metzker


