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Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, os
municípios brasileiros conquistaram um novo status político,
quando passaram a ser reconhecidos como ente federativo,
juntamente com a União, os Estados e o Distrito Federal. Se,
por um lado, essa condição deu a eles maior autonomia e poder
de influência na definição de políticas públicas; por outro, trouxe
novos desafios aos gestores municipais. Hoje eles estão às voltas
com a busca de soluções para a difícil equação de compatibilizar
os parcos recursos da municipalidade com  a definição de
prioridades, entre tantas urgências, e a implantação das políticas
públicas necessárias, muitas delas hoje de responsabilidade das
administrações locais. Ao final do exercício, saem, no entanto,
com a sensação de que todos os esforços foram, ainda e sempre,
insuficientes para resolver todas as carências sociais das cidades
brasileiras.

Em Minas Gerais esse quadro se repete na mesma dimensão.
Num primeiro momento, seduzidos pela nova condição que os
municípios alcançaram, um grande número de distritos pleiteou
a sua emancipação, acreditando que o acesso a novos recursos
financeiros lhes daria melhores condições para enfrentar seus
problemas. Os recursos, no entanto, já insuficientes e
redistribuídos entre um número maior de participantes, continuam
sendo disputados centavo a centavo. As responsabilidades, no
entanto, aumentaram, e isso trouxe para os municípios novas
dificuldades.

Outro caminho que vem sendo perseguido pelos municípios,
na tentativa de potencializar as ações locais, é o da união de
cidades vizinhas em uma região metropolitana. Essa nova condição
lhes daria, pelo menos em tese, maior força política para pleitear
recursos e influir na definição de políticas públicas, bem como a
capacidade de enfrentar, de forma coletiva, os problemas sociais
que têm repercussão além dos limites de cada município. Mas,
para obter sucesso nessa empreitada, são necessários outros
requisitos, nem sempre observados pelos municípios que pleiteam
a  participação numa região metropolitana.

Foi com o objetivo de evitar novas frustrações, como ocorreu
com o fenômeno de emancipação de municípios durante os anos
1990, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizou, no
final de 2003, o Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas.
Em outubro foram realizados cinco encontros regionais, nas
cidades de Governador Valadares, Uberlândia, Santa Luzia, Juiz
de Fora e Conselheiro Lafaiete. De 10 a 12 de novembro, 109
entidades e mais de 700 participantes se reuniram em Belo
Horizonte, para dar continuidade aos debates e aprovar o
documento final do seminário, que teve 194 propostas.

Esta edição da Revista do Legislativo apresenta uma síntese
dos debates realizados no Seminário Legislativo Regiões
Metropolitanas e artigos que aprofundam a discussão sobre esse
tema. Traz ainda um estudo sobre os municípios emancipados;
um quadro sobre o desemprego na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e uma análise sobre a capacidade de ação dos
municípios na solução desse problema; além do relato sobre
pesquisa realizada em Belo Horizonte, que analisa o impacto da
violência no processo de aprendizado dos alunos.


