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1 -OBJETO

Projeto de Lei Complementar n 2 26/97, de autoria do Deputado Anivaldo Coelho, que

institul a Regiao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, dispôe sobre sua organizacão e

funcôes e dá outras providências.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/97.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1. - Observaçoes preliminares

2.1.1. - Cabe observar, inicialmente, que o ültimo censo demográfico, de 1991,
coordenado pelo IBGE, traz como grande novidade a diminuiçao do ritmo de crescimento
das capitais brasileiras, em relaçao a décadas anteriores. 0 nIvel de desenvolvimento e da
melhoria da qualidade de vida está muito aquém do aumento acelerado e desordenado da
populacao, na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte. 0 texto seguinte, de BATISTA,
ilustra de forma cabal a realidade socioeconômica ora descrita: "Enquanto o pals cresceu
23% na ültima década e Minas Gerais 17%, a cidade industrial de Conta gem, que se
conurbou corn Belo Horizonte, aumentou sua populacao em 60%, e outros municIpios da
regiao metropolitana chegaram a 129,7 01o, como Santa Luzia. Ibirité cresceu 129,6%,
Vespasiano, 118%, Ribeirão das Neves, 113,9% e Betim, 102,6%. Na esteira desse
crescimento, que incorporou so nesses municIpios uma populaçao de 750 mil pessoas, nos
ültimos dez anos, sobrevém a cadeia de problemas que fizeram a miséria das capitals e o
desespero dos urbanistas." (BATISTA, Ramiro e DUARTE, Patricia. 0 caos se expande.
Revista do Legislativo, Belo Horizonte, n. 0, p. 4-9, jul./set. 1992).
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2.1.2. - Recente estudo da Fundação João Pinheiro indica que o crescimento médio
anual e a variacão do PIB/habitante, em Minas Gerais, está se deslocando da Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte para as cidades de grande e médio porte de outras regiöes
do Estado (Jornal "Estado de Minas" de 17/5/98, caderno Economia, pág. 4, graficos sob o
tItulo A dinâmica do crescimento em Minas). E dentro desse contexto, a nosso ver, que a
proposicão ora em exame deve ser analisada e avaliada.

2.2. - Aspectos gerais

2.2.1. - Depende de lei complementar estadual, nos termos do art. 25, § 32, da
Constituicao Federal, a criação de regiaes metropolitanas, constituldas por agrupamentos de
municIpios limItrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execucao de funcoes
pUblicas de interesse comum. 0 projeto ora sob exame atende, pois, nesse ponto, a
exigência constitucional.

2.2.2. - Nos termos do art. 44 da Constituicao do Estado, a instituicao de região
metropolitana se fará corn base em avaliaçao de urn conjunto de fatores, objetivamente
apurados. 0 texto constitucional, no entanto, não define nem indica a entidade responsável
pela referida avaliaçao. A Lei Complernentar n 2 43, de 1996, que deu nova redacão ao art.
19 da Lei Complementar n2 26, de 1993, atribuiu a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacao Geral - SEPLAN/MG - e a Fundacao João Pinheiro o serviço de
assessoramento para o planejamento, a organ ização, a coordenação e o controle das
atividades a cargo do Estado relativas as funçôes püblicas de interesse comum da regiao
metropolitana, cabendo a lei ordinária definir quais são as respectivas atribuiçoes. A
proposicao ora em exame não faz referenda a citada avaliaçao prevista na Carla Estadual.

2.3. - Aspectos especIficos do projeto

2.3.1. - A Constituicao mineira, no seu art. 42, exige que os munidIpios limItrofes
estejam no mesmo complexo geoeconomico e social. De acordo corn o art. 22 do projeto,
integrarn a Regiao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba 23 munidIpios, a saber: Belo
Vale, Capela Nova, Caranalba, Carandal, Casa Grande, Catas Altas da Noruega,
Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de
Minas, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Moeda, Ouro Branco, Piranga,
Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes, São Bras do Suasul e Senhora de Oliveira. Os
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MunicIpios de Larnirn, Piranga, Rio Espera e Senhora de Oliveira integram a macrorregião
da Mata e os outros 19, a macrorregiao Central do Estado. Em suma, a citada regiao se situa
no "Quadrilátero FerrIfero", isto e, na area de mineracão compreendida na faixa entre Belo
Horizonte e Juiz de Fora, no sentido norte-sul, e entre Ponte Nova e São João del Rei, no
sentido Ieste-oeste.

2.3.2. - A proposição ora sob exame, no CapItulo Ill - "Das Disposicaes Gerais" -,
manda aplicar a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba as regras contidas nos
arts. 12 ao 62 da Lei Complementar n 2 26, que dispöe sobre normas gerais relativas ao
planejamento e a execucão de funcaes püblicas de interesse comum, a cargo da região
metropolitana, sobre as atribuicoes, a organizaçao e o funcionamento da Assembléia
Metropolitana de Belo Horizonte. Resta saber qual das duas técnicas deve prevalecer: a de
inserir no projeto de lei complementar em tela a conteüdo correspondente aos arts. 12 a 69
da citada lei, para que toda a disposição legal sobre a matéria fique consolidada em texto
ünico; ou evitar a repeticão de normas gerais em cada proposicao que tiver par finalidade
instituir região metropolitana, fazendo-se, neste caso, a simples remissão a tal regramento.

2.3.3. - Merecem destaque o art. 49, que define os orgãos responsaveis pela gestão da
Regiao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, e as arts. 59 e 6, que tratam das
competências e da composição da Assembtéia Metropolitana da citada regiao,
respectivamente. Na verdade, a experiencia desenvolvida ao longo dos anos corn a
legislacao aplicável a Regiao Metropolitana de Belo Horizonte já está incorporada em projeto
ünico, no caso sob exame.

2.3.4. - Quanto a iniciativa parlamentar, o projeto nao encontra óbice constitucional, por
não se tratar de matéria reservada a determinados Poderes ou orgãos, nos termos do art. 66
da Carta mineira. Assim, no que se refere a competência estadual e a iniciativa parlamentar,
não ha Obice constitucional a tramitacão do projeto em exame.

3- TRAMITAcA0

0 projeto foi distribuldo as Comissôes de Constituicao e Justica e de
Assuntos Municipais e Regionalizacão, para receber parecer.

Data da elaboracão: 12/6/98.
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