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cidades buscam novos caminhos para o seu desenvolvimento

seminário
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Raquel Furtado
Jornalista da Alemg

Qual a melhor forma de se resolver problemas comuns entre cidades vizinhas?

Como a integração entre os municípios pode favorecer o desenvolvimento regional?

É possível promover essa integração sem afetar a autonomia municipal?

A busca de respostas para cada uma dessas perguntas  reuniu, no Plenário da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais, cerca de 700 pessoas, representantes de mais de 100 entidades e participantes do

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, realizado no período de 10 a 12 de novembro de 2003.

A discussão sobre a viabilidade da criação de outras regiões metropolitanas no Estado,

motivada pelos oito projetos de lei complementar que tramitam na Assembléia,

estimulou acalorados debates no interior do Estado e apontou outros aspectos relacionados a essa temática,

que deu uma nova dimensão ao debate na etapa final do evento.
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As vantagens, dificuldades e pers-

pectivas das regiões metropolitanas

foram discutidas previamente em cin-

co encontros regionais realizados em

outubro, nas cidades de Governador

Valadares, Uberlândia, Santa Luzia,

Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete.

Nesses encontros, os participantes

ouviram a exposição de técnicos da

Secretaria de Estado de Desenvolvi-

mento Regional e Política Urbana

(Sedru) sobre a criação e gestão de

regiões metropolitanas e formaram

grupos de trabalho para analisar as

propostas elaboradas pelas comis-

sões técnicas interinstitucionais na

fase de preparação do seminário. Em

cada cidade foram eleitos 12 delega-

dos para representar a região na eta-

pa final do evento.

Em Santa Luzia, cidade que integra

a Região Metropolitana de Belo Hori-

zonte (RMBH), os grupos de trabalho

apresentaram propostas para proble-

mas ligados a saúde, saneamento bá-

sico e transporte da região, bem como

sua relevância para o Plano Diretor

Metropolitano (PDM). A proposta de

criação de uma agência executiva para

a região metropolitana foi unânime

entre os grupos. Os participantes do

encontro também enfatizaram a ne-

cessidade de revitalização da RMBH

(Ambel) e do planejamento integrado

das funções públicas de interesse co-

mum por meio da elaboração do PDM.

No início da plenária final, os co-

ordenadores dos grupos de trabalho,

que se reuniram nos primeiros dias

do seminário (10 e 11), apresenta-

ram uma síntese de cada tema trata-

do. O coordenador do grupo que ana-

lisou a conceituação e a criação de

regiões metropolitanas foi o diretor

de Planejamento Metropolitano da

Sedru, Solano Bicalho. Ele ressaltou

a aprovação majoritária pelo grupo,

posteriormente confirmada pela vo-

tação na plenária final, do item que

prevê a inserção de artigo na Lei Com-

plementar nº 26, de 1993, regula-

mentando o artigo 44 da Constitui-

ção Estadual, que trata dos critérios

para a instituição de regiões metro-

politanas. A proposta sugere ainda a

inclusão de parágrafo que estabeleça

critérios objetivos para definir os

municípios que devem integrar o ter-

ritório da região metropolitana.

Coordenadores

Nas demais cidades, os grupos de

trabalho analisaram os instrumentos

possíveis para o desenvolvimento regio-

nal integrado. Em todas elas, os parti-

cipantes sugeriram a criação de

microrregiões em vez de regiões me-

tropolitanas.

Quem deve elaborar o Plano
Diretor Metropolitano?

Na etapa final do seminário, em

Belo Horizonte, os principais temas do

debate trataram da definição do órgão

que deverá ser o responsável pela ela-

boração do Plano Diretor Metropolita-

no (PDM), assim como dos critérios

de representação nas assembléias

metropolitanas. Mais de 100 delega-

dos votaram as propostas dos grupos

de trabalho sobre criação de regiões

metropolitanas; gestão metropolitana;

Plano Diretor; uso do solo, meio ambi-

ente e saneamento básico; transpor-

tes e sistemas viários; e habitação e

segurança. O documento foi aprovado

por unanimidade, mas os pedidos de

destaque para alguns pontos fizeram

com que os trabalhos se estendessem

por quase sete horas.

As 189 propostas e 5 moções

aprovadas foram entregues ao depu-

tado Fábio Avelar (PTB), que represen-

tou o presidente Mauri Torres (PSDB)

na plenária final do evento. Elas servi-

rão para subsidiar ações legislativas.

O deputado Fábio Avelar, também au-

Jupira Gomes de Mendonça,
coordenadora do grupo Plano
Direitor e sua estruturação

Marcelo Metzker
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Revisão de modelo � A necessidade

de planejamento e aperfeiçoamento do

órgão metropolitano e a busca de pro-

postas de revitalização do modelo de

gestão metropolitana, com a discussão

de novos instrumentos de cooperação

intermunicipal, foram contribuições

destacadas pelo diretor de Programas

e Projetos Metropolitanos, Gustavo

Gomes Machado, coordenador do gru-

po que abordou a gestão metropolita-

na e as políticas de interesse comum.

A professora Jupira Gomes de Men-

donça, da Faculdade de Arquitetura da

UFMG, manifestou que a preocupação

do grupo que abordou a questão do Pla-

no Diretor e sua estruturação foi apre-

sentar uma proposta que desse ao

PDM força de lei, com a aprovação da

Assembléia Legislativa.

A importância de se discutir polí-

ticas de saneamento básico no âm-

bito das regiões metropolitanas foi

ressaltada na apresentação do tra-

balho do grupo que estudou as pro-

postas sobre uso do solo, meio ambi-

ente e saneamento básico. O coor-

denador do grupo, José Nelson Ma-

chado, da Sociedade Mineira de En-

genheiros, afirmou que o tema

extrapola as fronteiras dos municí-

pios. Propostas visando à integração

dos sistemas de transporte e à recu-

peração da sinalização horizontal e

vertical da malha viária foram ressal-

tadas pelo coordenador do grupo que

tratou das questões ligadas ao trans-

porte e sistemas viários, Oto Lopes

de Figueiredo, da Associação dos ex-

Alunos da Faculdade de Engenharia

da UFMG.

Políticas integradas � Em suas pro-

postas, o grupo que abordou segu-

rança e habitação defendeu a

integração entre o modelo de plane-

jamento da habitação e o da segu-

rança. Foram apresentadas também

contribuições, que foram aprovadas,

incentivando a implementação de

programas de construção de mora-

dias populares e tratando da previ-

são orçamentária para políticas

habitacionais. A coordenadora do

grupo, Marinella Araújo, do Observa-

tório de Políticas Urbanas da PUC

Minas, destacou ainda a proposta do

grupo de se compatibilizar o efetivo

policial com a população das cidades

atendidas.

dos grupos apresentam síntese dos trabalhos

José Nelson Machado, coordenador
do grupo Uso do solo, meio ambiente e

saneamento básico

Reunião dos participantes do grupo que analisou as questões da
habitação e segurança nas regiões metropolitanas

Marcelo Metzker

Marcelo Metzker
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tor do requerimento para a realização

do seminário, manifestou seu entusi-

asmo com os resultados do evento.

Segundo ele, será realizado um

congresso em âmbito nacional para dis-

cutir o tema das regiões metropolita-

nas. �O congresso seguirá a mesma

metodologia que adotamos aqui, na As-

sembléia, inclusive com a realização de

reuniões em vários Estados brasileiros.

Nossa experiência foi bem-sucedida e

está servindo de referência para ou-

tras iniciativas�, comemorou. Ao final

dos trabalhos, foi eleita a Comissão de

Representação, composta de 29 enti-

dades e cuja função é acompanhar os

desdobramentos do seminário.

Tramitação suspensa � O deputado

Gustavo Valadares (PFL), relator dos

8 projetos que prevêem a criação de

regiões metropolitanas no Estado, co-

ordenou a fase de debates do seminá-

rio. Ele lembrou que a tramitação dos

projetos está suspensa na Casa, por

acordo feito com os autores das ma-

térias.

�Decidimos paralisar a tramitação

para aguardar as conclusões do semi-

nário. Precisamos avaliar a viabilidade

da criação de outras regiões metropo-

litanas, assim como alternativas para

as dificuldades existentes nas regiões

já criadas, que são a Região Metropoli-

tana de Belo Horizonte e a Região Me-

tropolitana do Vale do Aço (Amevale)�,

afirmou.

Os desafios da gestão
metropolitana

O primeiro dia do seminário con-

tou com a participação de especialis-

tas da área de planejamento urbano,

que abordaram sobre a conceituação

das regiões metropolitanas, suas van-

tagens e desvantagens; as funções

públicas de interesse comum; o Plano

Diretor e sua estruturação. O presiden-

te da Comissão de Assuntos Munici-

pais, deputado João Bittar (PL), repre-

sentando o presidente da Assembléia

Legislativa, deputado Mauri Torres

(PSDB), enfatizou o objetivo maior do

encontro: discutir alternativas para os

problemas econômicos e sociais dos

grandes conglomerados urbanos, com

base nas experiências das regiões me-

tropolitanas já implantadas no Estado.

Financiamento para o Plano Dire-

tor � A secretária de Estado de De-

senvolvimento Regional e Política Ur-

bana, Maria Emília Rocha Mello, decla-

rou que o Banco Mundial (Bird) forne-

cerá colaboração técnica e financeira,

inclusive com repasse de recursos a

fundo perdido, para a elaboração do Pla-

no Diretor para a Região Metropolita-

na de Belo Horizonte. A deputada fede-

ral Maria do Carmo Lara (PT/MG),

presidente da Comissão de Desenvolvi-

mento Urbano e Interior da Câmara dos

Deputados, referiu-se à experiência dos

consórcios de saúde já implantados em

alguns municípios por necessidade e

Seminário
O relato de �Experiências de Regi-

ões Metropolitanas� foi outro tema

abordado no seminário, em painel co-

ordenado pela deputada Cecília Fer-

ramenta (PT). Abrindo o debate, o

presidente da Associação Metropo-

litana do Vale do Aço (Amevale) e pre-

feito de Ipatinga, Chico Ferramenta,

ressaltou a importância de os muni-

cípios se unirem na busca de soluções

para os problemas comuns. �A cria-

ção da Região Metropolitana do Vale

do Aço abriu um canal de integração

entre os municípios para provocá-los

e uni-los num espírito de solidarieda-

de, na busca do consenso�, avaliou.

Ele apresentou dados e números so-

bre a região do Vale do Aço e desta-

cou a evolução no Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH), principalmen-

te em relação a mortalidade infantil,

educação e renda familiar.

Já o presidente da Assembléia

Metropolitana da Região Metropoli-

tana de Belo Horizonte (Ambel) e pre-

feito de Santa Luzia, Carlos Alberto

Calixto, demonstrou que a RMBH não

seguiu um caminho tão bem-sucedi-

do quanto a Amevale. �A Ambel exis-

te há dez anos e não tem nada para

mostrar. Ela começa a nascer ago-

ra, com a mobilização dos prefeitos

e deputados e do governo estadual�.

Calixto reforçou a opinião expressa

por diversas pessoas em vários mo-

mentos do seminário e nos encon-

tros regionais de que essa imobilida-

de não ocorreu por ineficácia ou fal-

ta de vontade. �Foi porque a Ambel
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nunca teve apoio do governo estadual,

mobilização ou recursos financeiros�,

afirmou. Ele salientou ainda que a as-

sembléia metropolitana é o único ór-

gão capaz de moldar as ações neces-

sárias para a solução de problemas das

regiões metropolitanas e tomar as

decisões que geram recursos.

Planejamento metropolitano

Duas experiências distintas de re-

giões metropolitanas também foram

apresentadas por urbanistas de São

Paulo e Pernambuco. Maria José

Cavalcanti, diretora técnica da Agên-

cia de Planejamento e Pesquisa de

Pernambuco, relatou que 3,3 milhões

de habitantes vivem na Região Metro-

politana de Recife, cujo índice de urba-

nização é de 95%. A maior parte é

composta de jovens, entre eles um

grande número de desempregados,

causa e efeito da violência.

Boa parte dos financiamentos está

sendo canalizada para a revitalização

urbana. Urbanista e arquiteta, Maria

José Cavalcanti critica os modelos

prontos de gestão propostos seguindo

padrões de Brasília e aponta para a ne-

cessidade de cada região ter seu pla-

nejamento de acordo com suas pró-

prias demandas e características. �Em

poucos anos, teremos 15 megalópoles

no mundo com mais de 15 milhões de

habitantes e 40 com mais de 5 mi-

lhões. Hoje, um terço da população

brasileira vive em 12 metrópoles. Daí

a importância do planejamento metro-

politano�, informou.

mostra experiências de integração regional

A Região Metropolitana de São Pau-
lo (RMSP), com 39 municípios e 18
milhões de habitantes, surgiu em
1974, como fruto do planejamento
centralizado ditado por Brasília du-
rante o período militar. Esgotado nos
anos 1980, o modelo acabou ceden-
do espaço para o surgimento, na
RMSP, de um consórcio de municí-
pios do Grande ABC, formado por
Santo André, São Bernardo do Cam-
po, São Caetano do Sul, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra. Metade do território des-
ses sete municípios, com 2,3 milhões
de habitantes, está ocupada  pela re-
presa Billings e suas áreas de pre-
servação de mananciais.

Os dados foram fornecidos pelo
urbanista Fernando Ortiz, que apre-
sentou, durante o seminário, uma lis-
ta das maiores realizações metropo-
litanas do Consórcio, como obras vi-
árias e de drenagem, incluindo 13
�piscinões� para evitar inundações,
capazes de armazenar 5 milhões de
m3 de água. Ortiz mencionou tam-
bém a existência de dois hospitais re-
gionais com especialidades médicas
e o rodoanel do ABC, construído
parcialmente pelo governo do Esta-
do de São Paulo. O Consórcio mon-
tou uma rede de incubadoras de pe-
quenas empresas para enfrentar o
êxodo de grandes empreendimen-
tos do ABC.

Modelo paulista surgiu nos anos da ditadura

Deputados Cecília Ferramenta (PT) e Fábio Avelar (PTB); Carlos Calixto,
prefeito de Santa Luzia, e Chico Ferramenta, prefeito de Ipatinga

Marcelo Metzker
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que precisam ainda ser regulamenta-

dos por lei. De acordo com ela, a união

de prefeituras para solucionar proble-

mas vem muito antes da criação for-

mal de regiões metropolitanas.

RMs impõem novos desafios � Para

a deputada, além dos problemas da

saúde, as duas maiores mazelas soci-

ais da atualidade � desemprego e vio-

lência � estão concentradas nas regi-

ões metropolitanas. Na sua opinião,

atualmente há dois grandes desafios

para os gestores públicos: como admi-

nistrar as regiões metropolitanas exis-

tentes e como definir a viabilidade ou

não de se criar outras RMs no Esta-

do. O deputado Fábio Avelar destacou

também alguns dos problemas mais

comuns na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, como o transporte de

passageiros, o aumento da crimina-

lidade e o déficit habitacional.

Mercado não resolve sozinho pro-

blemas sociais urbanos � A profes-

sora Jupira Gomes de Mendonça, uma

das expositoras do seminário e

organizadora do livro �População, espa-

ço e gestão na metrópole: novas confi-

gurações, velhas desigualdades�, anali-

sou o crescimento populacional na Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo estudos apresentados, a Capi-

tal vem perdendo espaço para os muni-

cípios menores em relação à população.

O censo de 2000 indica que pouco

mais de 50% da população estão con-

centrados em Belo Horizonte. A dis-

tribuição dos grupos sociais no espa-

ço urbano tem mudado muito desde a

década de 1970, segundo a professo-

ra. Tais fatores, por si só, já seriam

suficientes para se repensar a estru-

tura dos serviços oferecidos à popula-

ção na região.

Falta aparato jurídico � �A falta de

consciência e informação sobre o as-

sunto tem feito surgir em todo o País

estratégias equivocadas de metropo-

lização�, analisou o diretor de Assun-

tos Fundiários do Ministério das Ci-

dades, Edésio Fernandes. Segundo

ele, a ordem urbana e metropolitana

apresenta descompasso em relação

à ordem constitucional e legal, uma

vez que a realidade de produção das

cidades que se agrupam em regiões

foi desenvolvida muito mais acelera-

damente.

Apesar de considerar a falta de

aparato jurídico para a questão, Edésio

Fernandes acredita que não há como

resolver as dificuldades das regiões

metropolitanas somente por leis, de-

cretos ou ações políticas. Para ele,

elas precisam ser legitimadas pela ne-

cessidade social, o que requer uma

análise de quatro principais fatores:

a natureza das regiões do ponto de

vista jurídico; a titularidade de seu in-

teresse; a medida de convivência en-

tre o metropolitano e o local e o me-

tropolitano e o estadual ou nacional;

e os recursos necessários para sua

gestão.

De acordo com o diretor do Minis-

tério das Cidades, a criação de regi-

ões metropolitanas não soluciona os

problemas enfrentados pelos municí-

pios. Constitui-se, na maioria das ve-

zes, em articulações políticas para au-
Edésio Fernandes, diretor de Assuntos
Fundiários do Ministério das Cidades

Professor Ronaldo Guimarães Gouvêa,
da Escola de Engenharia da UFMG

Marcelo Metzker Marcelo Metzker
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mentar os recursos destinados a es-

sas cidades, sem levar em conta a

necessidade de organização territorial.

 O professor Ronaldo Guimarães

Gouvêa, da Escola de Engenharia da

UFMG; o superintendente de Assun-

tos Metropolitanos da Sedru, Fernando

de Castro; o presidente do Instituto

Horizontes, Marcos Vil lela de

Sant�Anna; e o consultor Benício de

Assis Araújo, da Intersan Engenharia,

também participaram das exposições

no primeiro dia do seminário.

Gestão integrada é apontada
como saída para o caos urbano

No segundo dia do seminário, téc-

nicos debateram os aspectos físicos e

socioeconômicos das regiões metropo-

litanas. �O caos urbano se relaciona

rigorosamente à desordem ambiental,

que não pode ser separada dos outros

problemas. Para encaminhar solu-

ções, é preciso uma gestão integrada,

que não pare nas divisões políticas dos

municípios�, afirmou o secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável, José Carlos Car-

valho, com quem concordaram os de-

mais expositores.

De acordo com o secretário, é im-

possível analisar os problemas

ambientais que afetam regiões metro-

politanas e conurbadas sem conside-

rar o processo de urbanização do Bra-

sil, único em todo o mundo por ter sido

extremamente acelerado. �Nos anos

1960, o País era praticamente rural.

A inversão tão rápida dessa lógica pro-

vocou a expansão descontrolada das

áreas urbanas e a desigual distribuição

dos problemas ambientais, que se con-

centraram em periferias e bairros po-

bres. Não vemos lixões ou esgoto a céu

aberto em bairros de classe média�,

analisou.

Especialista busca alternativas

para o transporte � O transporte

coletivo também é um importante en-

trave para a gestão das regiões me-

tropolitanas, conforme explicou o co-

ordenador do curso de pós-graduação

em Transporte e Trânsito, da Fumec,

Osias Baptista Neto, a começar pela

complexidade de definir as competên-

cias do Estado e dos municípios que se

conglomeram. �Não existe solução de-

finitiva em nenhuma cidade do Brasil.

Não basta a técnica, é preciso vonta-

de política�, afirmou. Para ele, é neces-

sário refletir sobre onde acaba o inte-

resse local e começa o comum, quem

é o passageiro metropolitano e se há

concorrência entre os sistemas me-

tropolitanos e municipais.

Déficit habitacional gritante � O dé-

ficit habitacional no Brasil, que em

2000 foi de 6,6 milhões de unidades,

foi abordado pelo coordenador nacio-

Marcelo Metzker
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nal da Rede Habitare, professor da

UFRJ Adauto Lúcio Cardoso. Segun-

do ele, esse índice é maior nos cen-

tros urbanos, chegando a 81%, ou

seja, 5, 346 milhões. Desse déficit,

30% estão nas regiões metropolita-

nas, isto é, 1,6 milhão.

Na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, a defasagem habitacional é

de 150 mil unidades, com 87% entre

famílias com renda de até três salá-

rios mínimos. Cardoso informou que o

déficit habitacional na RMBH aumen-

tou em 50 mil unidades só na década

de 1990. �É preciso que a problemáti-

ca habitacional metropolitana tenha

um tratamento globalizado. O cidadão

que produz a riqueza de Belo Horizon-

te consome a pobreza da periferia, pois

é lá que ele mora�, afirmou.

O professor defendeu também polí-

ticas preventivas para que o déficit

habitacional não provoque a ocupação

de áreas de risco. �Nas administrações

municipais temos percebido irres-

ponsabilidade em relação aos assun-

tos metropolitanos. Se não forem

implementadas políticas de oferta pla-

nejada de moradia em áreas adequa-

das, esses problemas tendem a se

agravar�, ressaltou.

Secretário rejeita municipalização

da segurança pública � O secretá-

rio adjunto de Defesa Social, Luís Flá-

vio Sapori, defendeu que o problema da

criminalidade é menos institucional e

mais de gestão. �Não defendo a

municipalização da segurança pública.

Não acredito que esse modelo seja o

adequado. Um atendimento munici-

palizado do preso não é solução�,

enfatizou. O secretário acredita ainda

que as políticas prisionais em regiões

metropolitanas não podem ter o foco

municipal. �Belo Horizonte e Conta-

gem, por exemplo, têm grande simila-

ridade em relação à incidência crimi-

nal�, afirmou.

Para Sapori, o grande conflito é que

o Estado tem as prerrogativas, mas

não os recursos, que estão em poder

da União. �Os municípios são essenci-

ais no custeio das polícias, por exem-

plo, mas isso é pouco para se pensar

na participação deles no arranjo

institucional. Podemos pensar, no en-

tanto, em planos municipais de curto

e médio prazos voltados para a segu-

rança pública�, enfatizou. Segundo o

secretário, a gestão metropolitana da

segurança pública já está acontecen-

do em algumas regiões do Brasil. �A

gestão, não a institucionalização�, con-

cluiu.

Também foram expositores do

segundo dia do seminário o geólogo

Edézio Teixeira de Carvalho, membro

da Associação Brasileira de Geolo-

gia de Engenharia e Ambiental

(ABGE/Núcleo MG), e o assessor

Rômulo Thomaz Perilli, da Diretoria de

Operação Metropolitana da Copasa.


