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Apresentação

Este documento contém as palestras apresentadas du-
rante o Seminário Legislativo "Regiões Metropolitanas', reali-
zado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2003, e as propostas
aprovadas pelos participantes na sessão plenária final.

O evento resultou da preocupação com a gestão de cida-
des que se situam muito próximas umas das outras e têm
problemas a serem resolvidos em comum.

Tendo em vista várias iniciativas parlamentares de pro-
por a criação de mais regiões metropolitanas no Estado, acha-
mos oportuno trazer o tema a debate, contando com a partici-
pação de instituições públicas e de representantes da socieda-
de civil.

o seminário - cuja realização se deveu, especialmente,
ao empenho do Deputado Fábio Avelar, coordenador do even-
to e autor do requerimento que lhe deu origem - teve o propó-
sito de discutir a situação das regiões metropolitanas já exis-
tentes em Minas e refletir sobre a possibilidade e a viabilidade
de se criarem outras.

As palestras aqui reunidas, proferidas por autoridades e
especialistas no assunto, e as proposições formuladas duran-
te o evento constituem valioso subsídio para ações dos Pode-
res Legislativo e Executivo do Estado, assim como para inicia-
tivas de outros poderes públicos e de entidades da sociedade
civil em projetos destinados a preservar e melhorar a qualida-
de de vida de nossas cidades.

Com essa iniciativa, estamos contribuindo para que Mi-
nas Gerais avance na implantação de sua política de gestão de
áreas metropolitanas, convencidos de que tais problemas de-
vem ser tratados como prioridade.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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Deputado João Bittar, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres

É provável que boa parte das pessoas aqui presentes
tenha vindo para este encontro deslocando-se de Contagem,
Santa Luzia, Sabará, Betim, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Nova
Lima e outras cidades próximas a Belo Horizonte. E provável
também que essas pessoas façam com freqüência o mesmo
percurso para Belo Horizonte - ou vice-versa - em razão de
atividades profissionais, de relações familiares ou de necessi-
dades pessoais diversas.

Tais idas e vindas são apenas um dos aspectos do cotidi-
ano da população que reside nesta Capital e nos municípios
vizinhos. Um cotidiano em que estão presentes muitas facilida-
des, como a proximidade geográfica, o acesso a uma ampla
rede de serviços, o intercâmbio cultural e comercial, entre
outras. Mas também um cotidiano em que se acumulam os
problemas de trânsito, de atendimento à saúde, de seguran-
ça, de degradação ambiental, para citar apenas os mais visí-
veis.

Estamos falando da realidade de uma região metropoli-
tana, formação interurbana resultante de fatores como o fluxo
migratório das regiões menos desenvolvidas para as que ofe-
recem mais oportunidades de educação e emprego; a concen-
tração de atividades industriais; a ocupação intensa e muitas
vezes desordenada de espaços no perímetro urbano e nas
áreas periféricas dos municípios mais populosos.

Sabemos que, se, por um lado, tais conglomerados apre-
sentam vantagens comparativas que favorecem o desenvolvi-
mento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida, por
outro lado, elas podem vir acompanhadas dos problemas a
que nos referimos. Os municípios envolvidos tendem a tornar-
se, ao mesmo tempo, concentradores de rendas públicas e
repassadores de mazelas sociais.

Para que isso não aconteça, é preciso que eles contem
com uma gestão administrativa eficiente, que cuide das ques-



tões e dos interesses comuns e que, ao mesmo tempo, não
fira a autonomia dos entes que compõem a região metropoli-
tana.

Essa tarefa não é fácil, pois envolve aspectos técnicos,
económicos, jurídicas e políticos geralmente complexos, em
vista de suas dimensões e das pectiliaridades em jogo Exige
ainda planejamento integrado e divisão de responsabilidades
entre o Estado e os municípios para que os serviços publicos
prestados em conjunto resultem, efetivamente, na melhoria
da qualidade de vida da população.

O objetivo deste seminário é justamente discutir as alter-
nativas e as soluções voltadas para a gestão integrada desses
conglomerados urbanos, com base nas experiências das gran-
des concentrações populacionais de outros Estados brasileiros
e particularmente das regiões metropolitanas já implantadas
em Minas, que são as de Belo Horizonte e do Vale do Aço.

Visa também este encontro, à luz de tais experiências e
das implicacões jurídicas, socioeconõmicas e políticas em ques-
tão, subsidiar a análise dos projetos de lei em tramitação nes-
ta Casa que tratam da criação de outras regiões metropolita-
nas em nosso Estado, a saber nas regiões de Caratinga, Juiz
de Fora, Inconfidentes, Vale do Paraopeba. de Governador
Valadares, Vale do Rio Grande, em torno de Uberaba e do
Triàngulo Mineiro, centrando-se em Uberlãndia.

Busca ainda este seminário subsidiar a discussão de ou-
tros dois projetos sobre o tema em andamento nesta Assem-
bléia, quais sejam: o que estabekce diretrizes para a política
de saneamento básico em regiões metropolitanas e o que pro-
põe a criação de uma agência de desenvolvimento para cada
região metropolitana.

Para que tivéssemos elementos substanciais para anco-
rar tais discussões, contamos com os estudos e as proposi-
ções elaboradas pelas Comissões Técnicas Interinstitucionais,
compostas por representantes das entidades parceiras neste
evento, e com as contribuicões vindas dos encontros prepara-
tórios realizados em Conselheiro Lafaiete, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Santa Luzia e Uberlândia.

Esses encontros preparatórios tiveram por objetivo levar
o debate à maioria das regiões em que se cogita a criação de
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novas regiões metropolitanas, atendendo, ao mesmo tempo,
a uma política desta Assembléia de, sempre que possível,
interiorizar suas ações como forma de melhor representar os
interesses de todo o Estado.

Os debates e as proposições aqui apresentadas em muito
contribuirão para fundamentar os estudos sobre o tema em
curso nesta Casa, assim como as ações governamentais refe-
rentes ao planejamento e à gestão das regiões metropolitanas.
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Regiões metropolitanas: conceituação e
criação - vantagens, dificuldades e

perspectivas; gestão metropolitana; funções
públicas de interesse comum metropolitano -

implicações políticas, jurídicas e institucionais;
plano diretor e sua estruturação



Maria Emilia Rocha Mello
Secretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Atualmente há mais de uma dezena de projetos de lei
que criam regiões metropolitanas em Minas Gerais ou modifi-
cam as duas já existentes. Esse é mais um fator a evidenciar a
importância do assunto na agenda de discussões do Estado e
da sociedade. Trata-se de questão plural, de complexidade
política, técnica, administrativa e institucional, sobre a qual se
fazia necessário um debate diferenciado, com ampla participa-
ção, objetivo que está sendo alcançado com este seminário.
Ele acontece quase como uma ouvidoria itinerante, indo a to-
das as comunidades passíveis de serem transformadas em
regiões metropolitanas. Considero fundamental um debate que
esclareça as comunidades sobre essa decisão. A gênese me-
tropolitana é um ente virtual na organização federativa, mas
absolutamente real nas nossas vidas, com todas as suas van-
tagens e com todos os seus problemas. Portanto, a prudência
técnica e política da Assembléia, indo ouvir in loco os segmen-
tos comunitários e nos convocando a todos, sociedade acadê-
mica, empresarial, política, organizações representativas das
populações metropolitanas, vai além de uma postura demo-
crática e da desejável transparência, marca do processo
decisório do Legislativo em Minas Gerais.

Destaco a importância da participação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que tenho a hon-
ra de dirigir neste Estado. Desde a primeira reunião prepara-
tória, estivemos presentes em todas as reuniões das Comis-
sões Técnicas Institucionais, na elaboração dos relatórios
referenciais, em todas as concentrações regionais. Nossa
participação foi importante não só pelo assessoramento técni-
co, mas também pelo fornecimento de informações básicas.
Hoje somos um órgão do Executivo estadual, com uma supe-
rintendência específica voltada para o tema, mas sabedora de
que é necessário fazer esse debate de uma forma interativa.
Tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão pró-ativa com a
presença de Legislativos estaduais e municipais, Executivos
estaduais e municipais, da sociedade e, hoje, com a participa-
ção do Legislativo federal.
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Lendo os relatórios parciais fornecidos pela Assembléia,
entendemos que os municípios de todas as potenciais ou já
existentes regiões metropolitanas buscam um formato de ges-
tão comum entre si; uni formato comum, mas que tenha
sintonia com o Estado e com a União, principalmente por meio
de seus setores de ponta regionais.

Esse desejo de associativismo regional, que busca a agre-
gacão de valores intermunicipais e objetiva a eficiência e a
eficácia na prestação de serviços públicos, até mesmo nas
parcerias público-privadas, não está representado em nosso
arcabouco legal, apesar de haver algumas experiências em
andamento. Nessa jornada de discussões regionais, vimos que
há arranjos possíveis e necessários, que são mais ou menos
vantajosos, dependendo das características e das peculiarida-
des da região.

O desenvolvimento regional, juntamente com os assun-
tos metropolitanos, é competência de nossa Secretaria e uma
de nossas prioridades. Após os primeiros meses de
institucionalização e organização da Secretaria, e implantacão
de nosso sistema operacional, temos efetivas condições de
participar deste debate, dando a nossa contribuição.

Outras questões devem ser destacadas nesses relató-
rios parciais Fica claro, por exemplo, o formato institucional e
o modelo de gestão de funções públicas de interesse comum
metropolitano. E fundamental que não pensemos de forma
efetiva, perene e conseqüente apenas no fundo metropolitano;
também devem ser estruturados o assessoramento técnico,
o planejamento e a gestão, ou seja, as agências de desenvolvi-
mento. Quer dizer, como fazer com que esse projeto funcio-
ne? Isso é fundamental, principalmente quando deparamos
com outra questão sublinhada no relatório, que é a de definir-
mos a titularidade das funções supramunicipais, das funções
regionais, ou seja, das funções metropolitanas, sem ferirmos
o nosso projeto federativo e a nossa representatividade direta.
Como concebermos essa titularidade em espaços em que con-
vivem várias autoridades legitimamente eleitas pelo voto direto
da população?

Acho que há plena concordância de que o atual modelo
apresenta graves equívocos que o conduzem à inoperância.
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Atualmente, no Brasil, essa discussão está sendo retornada,
e há um grande empenho para revitalizar e melhorar a gestão.
Exemplo disso é a ação recentemente desenvolvida pela Ambel
em relação à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Também se nota no relatório a questão da maior ou da
menor equidade representativa entre os diversos municípios
participes, e detecta-se a necessidade de aprimoramento cons-
titucional e infraconstitucional. Outra questão importante é a
inexistência de mecanismo de apoio técnico e de financiamen-
to perene, permanente e planejável, de investimento e de cus-
teio das funções comuns a essa regiões.

Neste ponto, quero abrir um parêntese para registrar
que o governador Aécio Neves reintroduziu a responsabilidade
do Estado nas questões metropolitanas. Ele sabe que nessas
regiões a intensidade dos problemas é tal, que carrega consi-
go o risco de ruptura social. São regiões onde se concentram
muitas riquezas, mas também muitos problemas. E estamos
com crescentes índices negativos - de criminalidade, de
marginalidade, de insuficiência de equipamentos públicos -, o
que gera uma série de mazelas. Na verdade, tudo isso signifi-
ca também uma perda de competitividade e dificulta as opor-
tunidades de investimentos, de negócios geradores de riqueza
e a utilização de instrumentos que minimizem a pobreza exis-
tente nessas regiões, que é bastante diferente da pobreza
encontrada no interior, onde não há miséria exatamente:ali as
questões sociais não incentivam outras questões, como a
marginalidade. Para amenizar esses desequilíbrios intra-regio-
nais metropolitanos - se em todo o Estado há enormes
desequilíbrios, temos também desequilíbrios intra-regionais
muito importantes -, o governador determinou à Secretaria
que desse prioridade a essa questão, e criamos a Superinten-
dência de Assuntos Metropolitanos. Assim, depois de terem
acabado, de alguma forma, com o Plambel, funções e servi-
ços que estavam distribuídos por diversos órgãos foram nova-
mente reagrupados na Secretaria.

Também chamo a atenção para uma outra prioridade
constante nos relatórios parciais: os planos diretores. O desa-
fio é elaborar o plano diretor metropolitano, com ampla parti-
cipação das sociedades organizadas, determinando-se prazos
no calendário do Estatuto das Cidades. Até o mês de outubro
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de 2006, teremos de ter os planos diretores de todas as
cidades componentes de regiões metropolitanas, de cidades
com mais de 20 mil habitantes, de cidades turísticas e de
cidades históricas, sob pena de elas não receberem os recur-
sos de transferências voluntárias do governo federal,

Estamos apoiando essas iniciativas. No caso metropoli-
tano, discutimos de forma inovadora com a Ambel e, na re-
gião do Vale do Aço, estamos viabilizando formas de implantar
outras organizações, um modelo mais adequado e apropriado
para gestão, elaboração e acompanhamento desses planos,
por meio de equacão paritãria e proporcional financeira para a
sua produção.

Com isso, estamos revisando os planos diretores das
cidades e dos municípios que lã OS possuem, para fazermos o
planejamento estratégico dessas regiões. Conseguimos um
acordo com a Aliança das Cidades, uni órgão fundacional do
Banco Mundial, que se predispôs a participar com presença
técnica e financeira, a fundo perdido, já que essa é uma dis-
cussão que está sendo feita não só no Brasil, mas também
em todo o mundo. Ela representa uma forma de parceria iné-
dita na América Latina, em prol da discussão de como termos
um planejamento mais organizado. Em vez do plano diretor
tradicional, discursivo e setorizado, um plano de desenvolvi-
mento de potencialidades estruturantes comunitárias. integrado
e interativo, tanto urbano quanto rural. Tentamos acertar urna
agenda comum para iniciarmos o ano de 2004 comprometi-
dos com essa missão.
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Aluísio Eustáquio
Secretário Municipal da Coordenação de Planejamento,

Orçamento e Informação, representando o Prefeito
Municipal de Belo Horizonte, Fernando Pimentel

Para o prefeito Fernando Pimentel, as questões metro-
politanas são uma preocupação fundamental, sobretudo nes-
te momento em que os municípios têm tido cada vez mais
atribuições, sem o correspondente recurso orçamentário.

Há, entre os municípios metropolitanos e os de outras
áreas importantes, uma certa confusão, como guerra fiscal,
urbana, de transporte e de saneamento. Os problemas têm
de ser resolvidos de forma integrada nessas cidades que pra-
ticamente formam conurbação, não havendo fronteira entre
elas nas regiões metropolitanas. E muito importante que as
políticas tenham um sentido único, já que a intervenção em
um município não é suficiente para atacar a raiz dos proble-
mas que estão integrados em mais de um município.

Certamente sairão deste seminário lições e ações con-
cretas para atacar, conjuntamente, todos os problemas relati-
vos a segurança, saneamento, transporte, questões fiscais, e
até a problemas culturais, que têm uma dimensão muito im-
portante nas regiões metropolitanas.
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Jupira Gomes de Mendonça
Professora da Faculdade de Arquitetura da IJFMG

Este é o retrato de um momento importante que vive-
mos em nível nacional. Depois de duas décadas em que predo-
minou, rio aparelho de Estado, e até mesmo na midia, a idéia
de que o mercado iria dar conta do desenvolvimento
socioeconõmico, com resultados desastrosos quanto ao
aprofundamento das desigualdades regionais, sociais e
socioterritoriais, agora há uma reflexão sobre a importância
da presenca do Estado e das políticas públicas como condição
sine qua nun para inverter esse processo e caminhar para
resgatar a enorme divida social do País.

Essa é urna resposta que vem sendo buscada a partir dos
sete projetos de criação de regiões metropolitanas, os quais,
além da questão metropolitana, trazem a questão do planeja-
mento do desenvolvimento. Observando as justificativas dos pro-
jetos de lei, ali estão contidas questões corno rnaxirnizar investi-
mentos em potencialidades, planejamento integrado, projetos
de desenvolvimento econômico e social, áreas de integração
regional Trata-se da idéia do planejamento regional.

Foi-me recomendada maior ênfase na discussão do pla-
no metropolitano, e gostaria de levantar essa ideia não so
como um plano metropolitano, mas também como um plano
de desenvolvimento econômico e social urbano, que, em aI-
guins momentos, pode independer da institucionalidade da re-
gião metropolitana. Podemos falar de plano metropolitano, no
caso de regiões institucionais; de plano de aglomerações ur-
banas, de planos regionais, micror'regionais. trabalhando sua
idéia corno um instrumento de articulacão dos municípios com
participação da sociedade, questão que agora é posta como
lei. Embora o Estatuto das Cidades muito fortaleça o plano
municipal, cr'iarido a obrigatoriedade da participacão da socie-
dade no seu planejamento, podemos estender essa visão ou
essa obrigatoriedade no nível do planejamento e da gestão de
modo geral. A Constituicão Federal trouxe, de maneira con-
tundente, a idéia da gestão democrática da cidade, dos espa-
ços urbanos metropolitano e regional.
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A discussão relativa ao planejamento traz desafios, le-
vando-nos a duas abordagens integradas. A primeira é a idéia
do planejamento econômico, que se relaciona a uma visão de
futuro: o que queremos para o Estado, para as nossas regiões
e cidades e como trabalhar para promover esse desenvolvi-
mento socioeconômico mais abrangente.

Embora estejamos cada vez mais dependentes de políti-
cas federais de desenvolvimento, a articulação e a negociação
referentes ao desenvolvimento estadual e regional se dão na
medida em que as diretrizes de desenvolvimento são clara-
mente definidas.

A segunda questão se refere ao planejamento da expan-
são urbana ou metropolitana, que, não se desligando da pri-
meira, está ligada à abordagem, num contexto mais concreto,
de gestão dos nossos problemas cotidianos: a expansão das
nossas cidades, as questões referentes à infra-estrutura, as
desigualdades existentes nos espaços urbanos e metropolita-
nos. Relaciona-se também com a análise que fazemos da pro-
fundidade dessas desigualdades, análise essa que nos dará
parâmetros para definir diretrizes de políticas urbana e metro-
politana, portanto, das próprias diretrizes de um plano metro-
politano que se desenvolva.

Na estruturação das cidades e das aglomerações me-
tropolitanas, é fundamental, portanto, analisar a distribuição
dos grupos sociais no território e as formas de acesso aos
recursos urbanos - e não me refiro apenas à infra-estrutura,
às condições de habitabilidade e aos equipamentos sociais,
mas também às condições de acesso ao trabalho, ao empre-
go, enfim, à geração de renda.

Comentarei alguns aspectos dos processos de organiza-
ção e estruturação urbana e metropolitana de Belo Horizonte
como exemplo de algumas questões que estão postas para os
planejamentos metropolitano e regional em nossas cidades.

Em primeiro lugar, como ocorre em outras regiões me-
tropolitanas, também aqui as taxas de crescimento populacional
diminuíram ao longo das décadas, ou seja, há um menor fluxo
migratório para as metrópoles e um crescimento das cidades
pequenas e de médio porte. No entanto, esse crescimento ain-
da permanece alto, principalmente nas periferias da região
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metropolitana Em termos populacionais, em 1970,  Belo Hori-
zonte representava 75°Á da região metropolitana que foi criada
em 1973.  Se considerarmos os mesmos municípios que na-
quele momento compunham a região metropolitana, veremos
que, gradat.ivamerite, o Município de Belo Horizonte cor necou a
perder peso. O censo demográfico de 2000 já demonstra qua-
se urna paridade: considerando os mesmos municípios, Belo
Horizonte tem pouco mais de 50% da população da região
metropolitana. Na verdade, o crescimento periférico, até mes-
mo das periferias do Município de Belo Horizonte, continua alto
e é um crescimento caracterizado por um movimento do cen-
tro para a periferia. Nos últimos censos, de 1991 e de 2000,
houve urna perda de população, até mesmo em termos absolu-
tos, nas áreas mais centrais de Belo Horizonte, e um cresci-
mento alto e cada vez mais periférico em alguns municípios. Se
na década de 80 os municípios que apresentaram as maiores
taxas foram os mais próximos de Belo Horizonte, Como lbirité,
Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, agora esse cres-
cimento alto permanece nesses municípios, mas atinge alguns
mais distantes, como Igarapé e Esmeraldas, que cresceram na
década de 90 a taxas muito altas.

Sobre esse movimento, temos alguns instrumentos me-
tropolitanos de análise que são muito ricos. Chamo a atenção
para a pesquisa de origem e destino, feita na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte desde a década de 70, que nos dó
informnacães não só sobre a dinâmica diária de mobilidade das
pessoas no espaço metropolitano, mas também da chamada
"mobilidade residencial". Não dispomos dos dados da pesqui-
sa de 2000, pois somente agora estão senda disponibilizados,
mas percebemos, pelos próprios dados do IBGE, que continua
havendo um movimento muito forte das áreas mais centrais
para as áreas periféricas e cada vez mais distantes.

Outra informação que essa pesquisa nos dá é sobre a
qualidade desse movimento Pelos dados perceberemos cla-
ramente que o espaço da cidade de Belo Horizonte vem-se
elitizando: os grupos sociais de operários e trabalhadores
menos qualificados vão deixando-o,verificando-se o
autocrescimentu dos municípios periféricos.

Está sendo desenvolvido um trabalho, em nível nacional,
utilizando-se metodologia comparativa de estruturação
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socioespacial das regiões metropolitanas. Essa é uma pesqui-
sa que nos permite perceber, de maneira mais nítida, o que
está ocorrendo com o espaço metropolitano.

O espaço metropolitano vem mudando de maneira
segregacionista. Os grupos sociais se mesclam mais se olhar-
mos o espaço no nível micro": os grupos médios espalham-se
pelo espaço da Capital e alcançam o Município de Contagem.
A região da Cidade Industrial, principalmente a região do
Eldorado, transformou-se na década de 80 e, na década de
90, aprofundou-se essa mescla de operários mais qualifica-
dos, da indústria moderna, com os setores médios, que são
os profissionais liberais. Isso ocorreu, coincidentemente, com
a expansão do mercado imobiliário por essas regiões chama-
das de pericentrais. Portanto, o espaço das elites ficou cada
vez mais concentrado. Expandiu-se um pouco em termos
territoriais, mas as chamadas elites de dirigentes empresá-
rios, de profissionais liberais e de dirigentes públicos e priva-
dos estão se concentrando mais no espaço metropolitano. Por
exemplo, 70% dos empresários em 1990 ocupavam os cha-
mados espaços superiores da região metropolitana, e, hoje,
encontramos mais de 801/6 de concentração desse grupo no
aludido espaço.

Ao mesmo tempo, os chamados grupos populares dei-
xam o espaço de Belo Horizonte. Em áreas que apresentavam
grande densidade desses grupos, hoje há mescla de todos os
grupos sociais. Hoje os biscateiros, empregados domésticos,
trabalhadores da construção civil, etc. estão nas favelas das
áreas mais centrais da nossa cidade, mas há uma contínua
expulsão deles para as periferias. Num nível
macrometropolitano, esse processo de distanciamento social
dos grupos vem se aprofundando, inclusive do ponto de vista
territorial.

Se analisamos os dados do censo de 2000, percebe-
mos que as condições de habitabilidade desse espaço tam-
bém são diferenciadas. Levando em conta o que denomina-
mos de saneamento adequado - percentagem de domicílios
de cada município que dispõe de todos os serviços de sanea-
mento: rede de água encanada, rede de esgoto ou fossa sép-
tica e coleta domiciliar de lixo ou, pelo menos, uma caçamba
para recolhê-lo -, percebemos uma grande diferença entre os



municípios da região metropolitana. Os que atingem o maior
índice de saneamento adequado totalizam 75%, quer dizer, a
sorna dos domicílios que possuem todos esses serviços de
saneamento alcança, no maximo, 75%. É o caso de Belo Hori-
zonte, Nova Lima, Caeté e outros municípios das proximida-
des. A medida que nos aproximamos da periferia, esses índi-
ces são cada vez menores, até chegar, por exemplo, ao muni-
cípio de Confins, em que nenhum domicílio, segundo o censo
de 2000, dispõe de todos os servicos. A grande maioria tem
rede de água, mas não há um só domicilio na cidade que con-
te com todos esses serviços.

Isso nos remete a uma questão que será fundamental
quando trabalharmos os planos metropolitanos, os planos re-
gionais e os planos microrregionais: as desigualdades sociais
manifestadas no território metropolitano e as desigualdades
de acesso aos recursos metropolitanos.

Se observarmos mais detalhadarnente a RMBH, perce-
beremos que a questão habitacional é profundamente grave
na Capital, mas é muito pior nos municípios vizinhos, que têm
ainda uma grande desigualdade de receita.

Na verdade, trabalhar o plano metropolitano significará,
fundamentalmente, encontrar formas de pensar a expansão
metropolitana e a ordenação da ocupação do espaço O Esta-
tuto das Cidades traz instrumentos importantes para se pen-
sar essa disputa dos diversos grupos pelos recursos no espa-
ço metropolitano. Apesar de enfatizar a questao municipal -
ele aprofunda o municipalismo e a idéia de autonomia munici-
pai -, esses instrumentos, com certeza, poderão ser utiliza-
dos de forma compartilhada por municípios que integram a
região metropolitana ou as nhicrnrregiões.

Por fim, queria dizer que pensar o nosso futuro e traçar
diretrizes que estabelecerão as negociações que ocorrem na
cidade no dia-a-dia independemn da institucionalidade. O fato de
a RMBH já estar institucionalizada cria uma institucionalídade
especifica para o plano metropolitano, mas não nos impede de
pensar o planejamento regional e os planos que vão articular a
gestão municipal de forma compartilhada, seja como região
metropolitana, seja por outras maneiras de aglomeração e
compartilhamento de gestão.
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Edésio Fernandes
Diretor de Assuntos Fundiários do Ministério das Cidades

Minha contribuição é trazer um pouco do que tem sido
discutido no contexto do governo federal sobre a reorganiza-
cão e os rumos da gestão metropolitana. A importância desse
tema tem sido discutida a partir da combinação de dois eixos
temáticos e políticos fundamentais: a importância da renova-
ção da gestão metropolitana do ponto de vista do revigoramento
da economia das cidades, o que, no caso brasileiro, equivale a
dizer renovação da economia nacional, na medida em que a
maior parcela da população vive não somente nas cidades,
mas em áreas metropolitanas; a necessidade de renovação
de processos, mecanismos e institutos de gestão metropolita-
na do ponto de vista da redefinição das políticas de promoção
de justiça social, considerando que as regiões metropolitanas
são, por excelência, os espaços de segregação, exclusão, vio-
lência, degradação ambiental, e de informalidade no acesso à
terra e na produção da moradia.

Também quero destacar a importância deste debate em
Minas Gerais. Ele é extremamente relevante porque, de mea-
dos da década de 70 até a promulgação da Constituição de
1988,  Minas Gerais criou - com todos os problemas ofereci-
dos pela ordem jurídica e institucional então vigente - a ordem
metropolitana mais consistente do Brasil. Isso tem sido reco-
nhecido nacionalmente. A experiência do Plambel, as experi-
ências dos conselhos, todo o aparato institucional e o
ordenamento criados pelas deliberações metropolitanas nes-
se período têm sido reconhecidos, nacionalmente, pelos avan-
ços promovidos no tratamento da questão.

Também cabe dizer que a discussão sobre a gestão me-
tropolitana não é só brasileira, é internacional. Países tão diver-
sos como os Estados Unidos, o Canadá e a África do Sul têm
debatido rima forma de melhor equacionar esta característica
do processo de urbanização, que é a enorme concentração de
pessoas, atividades econômicas, recursos e poder político em
espaços muito limitados de seus territórios. Respostas e estra-
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tégias as mais diversas têm sido apontadas. Ha cerca de dois
anos, por exemplo, a população de Toronto, no Canada, enten-
deu em um plebiscito que a melhor solução juridico-pulit,ica e
institucional para esse fenômeno seria acabar com os municípi-
os e criar um grande municipio. Isso quer dizer que não há
respostas unicas. Iriternaciorialmente, regiões metropolitanas
são entendidas como espaços de tensão de várias ordens -
política, social e econômica - entre o local e o regional e, com
muita frequência, entre o regional e o governo central. Isso tem
implicado várias respostas aos processos políticos e sociais que
são constituidos na prática, seja entre municípios, seja na soci-
edade metropolitana.

No Brasil, de modo geral, há pouca informação sobre a
importância dessa questão. Ainda que tenha impacto concre-
to na vida cotidiana da maior parte da população brasileira, há
pouca consciência da dimensão metropolitana de vários dos
problemas vividos cotidianamente pela população: saneamen-
to, transporte, habitacão. Em consequência disso, há pouca
mobilização político-social. Região metropolitana ainda não é
uni tema em torno do qual se organizem movimentos sociais e
entidades diversas.

Para nossa grande surpresa, a Conferência das Cida-
des, que aconteceu em Brasilia há duas semanas, foi um grande
encontro dos vários setores envolvidos na produção e gestão
da cidade e trouxe a questão da gestão metropolitana para o
coração da agenda da política pública. O governo federal, pela
prinieira vez, depois de um vazio de tantas décadas, está ten-
tarido se encaixar nessa articulação, junto com estados e
municípios, na condução das questões urbanas, ambientais e
sociais.

Em razão dessa falta de consciência, de informação e de
mobilização, percebemos no contexto nacional uma série de
estratégias equivocadas. E fundamental que compreendamos
a essência desse processo de metropolizacão, para avancei--
mos na proposição de formatos, modelos, soluções jurídicas e
políticas institucionais que a reflitam.

Não vou tratar da dimensão econômica, financeira, cul-
tural, social e ambiental desse processo; várias dessas dimen-
sões já foram tratadas aqui de maneira exemplar. Vou me



referir tão-somente à necessidade (1H enfrentamento de um
problema crucial: o enorme descompasso existente entre a
realidade de produção do território urbano e metropolitano e o
formato constitucional de distribuição do poder político, de re-
cursos e competências, tal como consagrado pela Constitui-
ção de 1988 e pelas Constituições Estaduais.

É fundamental que entendamos a essência desse fenô-
meno para repensarmos a maneira de tratá-lo. Não há como
resolver a questão da gestão metropolitana por decreto. Não
há como criar soluções artificiais dessa ordem, elas têm de
ser constituídas no processo político. E exemplar a iniciativa
desta Assembléia de promover este debate amplo, levando o
tema da gestão metropolitana e os projetos de lei específicos
para discussão com a comunidade e com os vários setores
envolvidos, para que, a partir desse processo de discussão e
articulação, pistas possam ser indicadas para a solução de
cada caso específico.

Trata-se de uma questão muito difícil, sobretudo porque
o fenômeno da metropolização, crescente ainda, obedecendo
a novos critérios não se esgota nos limites administrativos dos
municípios. A expansão metropolitana também não coincide
com a conurbação, que pode ser um elemento indicador do
processo de metropolização. Porém, não é elemento por ex-
celência, ou o único elemento a ser tomado em consideração
quando do reconhecimento do caráter metropolitano de uma
formação socioeconômica e territorial.

Da mesma forma, respostas a esses diversos proble-
mas metropolitanos já identificados nas falas precedentes não
se esgotam, seja na ação local seja na soma de ações locais.
E muito difícil avançar nisso.

Para que esse avanço seja concretizado, temos de en-
frentar quatro questões principais. A primeira delas é a da
natureza da região metropolitana. O que é uma região metro-
politana, sob o ponto de vista jurídico, político e institucional? A
segunda delas é a questão da titularidade metropolitana. A
terceira é a medida da convivência entre o metropolitano e o
local, entre o metropolitano regional e o nacional. E a quarta
diz respeito ao financiamento da gestão metropolitana, ou seja,
fundos e recursos.
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Quanto às funções metropolitanas, o debate tem, tradi-
cionalmente, confundido unia série de conceitos. Com  frequên-
cia, regiões metropolitanas são pensadas corno regiões de
serviços Alguns as consideram regiões administrativas, de
desenvolvimento socioeconâmico: outros acham que têm de
ter também a dimensão de planejamento territorial. Há ainda
quem defenda que a região metropolitana é um híbrido dessas
funções: serviços, desenvolvimento socioeconômico e planeja-
rTlento territorial.

A dimensão mais difícil dessa discussão refere-se à na-
t.ureza da região metropolitana Não está definido se a região
metropolitana e uma região política e se deve ser reconhecida
no contexto do pacto federativo quanto à distribuição de pode-
res políticos, de competência luridica, de recursos tributários
e financeiros.

Há também uma série de controvérsias quanto à
titularidade do interesse metropolitano, ou seja, quem tem o
interesse jurídico, político e institucional para gerir as diversas
funções e problemas metropolitanos. Para muitos, trata-se
tão-somente de questão municipal: para outros, o estado tem
aí um lugar fundamental. Levando-se em conta que as regiões
metropolitanas são espaços de distribuição desigual dos ónus
P dos benefícios da urbanização, reconhece-se bole que o de-
bate deve ter corno centro não apenas as áreas envolvidas,
mas também o País corno um todo. Deve haver um lugar para
a União.

Outro lugar' que teni sido negligenciado na experiência
histórica da gestão metropolitana no Brasil é o da sociedade
brasileira,na gestào,na decisão e no processo formador da
ordem metropolitana.

A terceira ordem de questões seria, então, a medida da
convivência entre o local e o metropolitano, entre o metropoli-
tano estadual e o nacional. Será que tudo o que diz respeito a
saneamento é metropolitano, ou haveria uma dimensão local
que, por' sua vez, poderia conviver com a metropolitana? Da
mesma forma, tudo o que diz respeito a transportes seria
metropolitano? Ou seria possível pensarem-se processos, me-
canismos, instrumentos em que certos aspectos seriam ex-
clusivos do município e outros seriam levados para um fórum
rnaís amplo?
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Fundos são, com certeza, a questão mais negligenciada
nesse debate, no Brasil. O próprio Estatuto das Cidades, quan-
do propõe mecanismos de gestão urbana, não tem um capítu-
lo específico ou aprofundado sobre o financiamento do desen-
volvimento urbano. A garantia de fundos constitui ponto crucial
para que qualquer formato institucional não caia no vazio, não
seja atropelado pela realidade da falta de recursos e de condi-
ções de se materializarem as políticas públicas, que, muitas
vezes, permanecem apenas como declaração de intenções.

No caso do Brasil, é preciso ressaltar que o primeiro
tratamento jurídico dado ao conceito de região metropolitana
foi na Constituição de 1967.  Num Pais urbanizado, a estrutu-
ra urbana era essencialmente metropolitana.

Diferentemente de outros países latino-americanos, na
estrutura urbana brasileira não existe apenas uma região
metropolitana. Temos mais de dez cidades enormes, com mais
de 1 milhão de habitantes cada uma. O quadro brasileiro é
muito específico no contexto internacional.

A Constituição de 1967 pensou a natureza da região
metropolitana como região de serviços comuns, e a titularidade
da gestão desses serviços como sendo somente dos municí-
pios. A forma de gestão metropolitana concebida naquele mo-
mento era a de associação compulsória entre municípios, ou
seja, os municípios seriam obrigados a tratar em conjunto os
serviços comuns que os uniam pelo processo da
metropolização.

A Emenda à Constituição n 2 1, de 1969,  repete essa
fórmula. Nada disso teve impacto na realidade política,
institucional ou econômica, porque a regulamentação desse
preceito constitucional deu-se em outro contexto, no do então
consolidado regime militar, com a Lei Complementar n 2 14,
de 1973,  quando foram criadas as regiões metropolitanas no
Brasil. Nesse contexto de um outro quadro político e econômi-
co, a natureza da região metropolitana não mais corresponde
à visão constitucional, porque a Lei Complementar ri g 14 pro-
põe como região metropolitana um híbrido entre região de
serviços comuns e região de planejamento socioeconômico
com uma dimensão de planejamento territorial. Essa lei não
reconhecia que a titularidade do interesse metropolitano fosse
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uma questão dos municípios, ainda que na forma de uma as-
sociação compulsória de municípios. O que ela propôs foi que
a titularidade do interesse metropolitano fosse dada aos esta-
dos-membros. Foi nesse quadro de referóricia, no qual não
havia qualquer disposição especifica sobre a questão dos fun-
dos, do financiamento, do desenvolvimento e da gestão, que
se organizou, no Brasil, todo esse aparato metropolitano, in-
clusive o da RMBH, entre 1973 e 1988, em que avanços
significativos foram consolidados, gerando, porém, um pro-
cesso de resistências de várias ordens, tendo em vista a ex-
clusão dos municípios e o caráter autoritário e centralizador
do processo politico decisório das questões metropolitanas,
uma vez que as sociedades metropolitanas não eram repre-
sentadas. Os conselhos eram essencialmente estaduais, deli-
berando sobre questões que impunham urna série de obriga-
ções a pessoas e entidades, sem que houvesse um processo
legislativo regular e muito menos um processo legislativo legi-
timado pela presença dos municípios. A resistência a esse
processo de centralismo autoritário e excludente fez com que
criássemos uma Constituicão, em 1988, na qual o lugar do
município é seguramente exacerbado. E o municipalismo a todo
custo. Dizem os analistas do federalismo que não há regime
federativo em um mundo como o brasileiro. Com todas as
limitações do município, com toda a sua falta de recursos, a
autonomia política do município brasileiro é incomparável. A
única comparação, em termos de autonomia, seria entre os
municípios brasileiros e os cantões suíços. Nesse sentido, não
havia um contexto político que permitisse uma discussão ade-
quada da gestão metropolitana. Na época, das nove regiões
metropolitanas existentes, oito assinaram um manifesto, en-
tendendo que a natureza jurídico-político-institucional da região
rtietropolitana deveria ser a de uma região política e, como tal,
deveria ser inserida na estrutura federativa do País. Alguns
projetos com esse objetivo forarn apresentados ao Congresso
constituinte. Não houve condições de ser votado, e a
estadualizacão da discussão sobre a gestão metropolitana
decorreu mais da conveniência em adiar essa discussão, re-
metendo-a para um outro fórum, do que de um debate políti-
co-técnico adequado, segundo o qual essa discussão deveria
ser mais bern encaminhada no contexto dos estados.



Desde então, uma série de estratégias e soluções têm
sido apresentadas, nos diferentes estados, à questão da ges-
tão metropolitana. De modo geral, essas experiências pelo
Brasil afora dividem-se em dois tipos: umas são politicamente
legítimas, na medida em que têm pega nos processos políticos
locais regionais, porém são juridicamente frágeis; outras são
juridicamente mais sólidas, porém politicamente menos con-
sistentes. Na primeira vertente, teríamos todas as experiên-
cias de associativismo e de consorciamento que têm prolifera-
do pelo Brasil, com o reconhecimento dos próprios municípios
de que sozinhos não dão conta, de que têm de somar forças e
procurar ações integradas, articuladas, de que o pacto fede-
rativo não dá conta dessa realidade imperativa da
metropolização.

Porém, problemas jurídicos seriíssimos existem. Por
exemplo, um consórcio é uma pessoa de direito privado que
não pode receber recursos públicos, que não pode receber
transferência de recursos orcamentários. Da mesma forma,
o lugar da participação popular no processo decisório conti-
nua ignorado. Por outro lado, experiências juridicamente um
pouco mais consistentes, na medida em que elas são criadas
no contexto das Constituições Estaduais, como a própria expe-
riência da Assembléia Metropolitana de Minas Gerais, que
política e socialmente não se encontra totalmente legitimada,
têm tido pouco impacto na determinação desses processos
metropolitanos. A única experiência que tenta combinar legali-
dade e legitimidade em alguma medida, e que tem sido saudá-
vel, não é sustentada: é a experiência do consórcio do ABC,
no qual existe a ênfase na legitimidade, na participação e na
representação municipal. Porém, para que as decisões toma-
das pelos sete municípios quanto a transporte, saneamento,
habitação ou o que for sejam juridicamente perfeitas, cada
decisão metropolitana é remetida para aprovação por sete
leis municipais, o que é um quadro impossível em um contexto
político tão complicado como o brasileiro. Nesse sentido, é
fundamental que entendamos que qualquer formato institucional
ou político a ser criado tem de reconhecer a região metropoli-
tana como um espaço de trocas, de processos comerciais,
financeiros, imobiliários, de geração de renda e emprego, de
consumo, implicando as práticas culturais, de deslocamentos.
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Contra esse processo é preciso dizer que existe um pro-
blema muito sério no Brasil, que é o artificialismo da expansão
municipal. A cada dia se cria um município novo. A grande
maioria não tem condição sequer de pagar ao funcionalismo.
A formação de novas e novas regiões metropolitanas vem sen-
do proposta como panacéia para dar conta dos problemas
crescentes nas áreas metropolitanas. Isso se deve mais a in-
teresses políticos do que a um reconhecimento de que esse
formato de gestão metropolitana é a melhor maneira de tratar
essas questões.

Temos, pois, de compatibilizar o planejamento do desen-
volvimento socioeconôrnico com o planejamento das políticas
públicas. E preciso, sobretudo, 'territorializar" as políticas de
desenvolvimento socioeconâmico e as políticas públicas sociais
para que elas não sejam meras declarações de interesses que
são atropelados, seja pelas realidades dos processos econômi-
cos, seja pela falta de sua tradução em políticas territoriais. Um
espaço importante criado pela Casa Civil da República é o Comi-
tê de Articulação Federativa. E o primeiro esforço do governo
federal de agir reconhecendo que o Brasil não é um Estado
unitário, mas um Estado federativo com distorções históricas,
com problemas profundos. O Comitê foi criado com municípios
e com estados, buscando-se sempre o aprimoramento dos pro-
cessos de gestão federativa. Existe uma busca de equilíbrio en-
tre as discussões juridk;oiiistitucionais e as discussões políticas
e financeiras, de forma a apontar caminhos que indiquem a
melhor maneira de tratar essas áreas metropolitanas. Para
isso há diversos projetos de lei. Um deles reconhece o caráter
de autarquia pública dos consórcios públicos e já está em está-
gio avançado de discussão no Congresso Nacional. Há grupos
de trabalho constituídos para discutir formas de consórcios,
associativismo Há busca de referências internacionais.

Recentemente, estiveram no Brasil representantes da
Alemanha, que tem um regime federativo, para discutir como
os novos espaços mais amplos de organização do poder políti-
co - o consórcio, a associação - são tratados naquele país.
No Brasil, há uma dificuldade maior, qual seja, a autonomia
muito mais acentuada do município.

Também têm sido promovidas audiências públicas pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano. Há uma série de inicia-
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tivas, e o Presidente Lula determinou que todos os ministé-
rios, até o final desta semana, ofereçam subsídios para a for-
mulação de um plano de ação emergencial nas áreas metro-
politanas, que será discutido com estados e municípios e mos-
trado à sociedade brasileira até dezembro.

Parece que a grande tônica das discussões que ocor-
rem interministerial e intergovernamentalmente, e mesmo na
relação com a sociedade civil, no espaço da Conferência das
Cidades, é reconhecer que a essencialidade da região metro-
politana é a organização territorial, o que a distingue de uma
região de desenvolvimento socioeconômico, como a Sudene,
de uma região administrativa, de uma mera região de serviços
ou de outras regiões. Ou seja, há necessidade de tradução
das políticas públicas de desenvolvimento e das diretrizes do
plano diretor em políticas territoriais de uso, ocupação,
parcelamento, desenvolvimento do solo, que distribuam os ônus
e os benefícios da urbanização, do acesso à terra, democrati-
zando-o e permitindo uma distribuição mais justa dos recursos
naturais de maneira sustentável.

Vou além da proposta de se discutirem planos diretores
metropolitanos para dizer que os planos estratégicos, regula-
dores ou que tais devem ter necessariamente uma expressão
territorial. O que estamos vendo nos planos diretores formula-
dos pelo Brasil afora é que eles são meras declarações de
princípios e objetivos, não são traduzidos em políticas, em pro-
cessos, em mecanismos e em institutos. Eles não têm uma
necessária compatibilização com políticas de ordenamento
territorial.

A porta de entrada que o governo federal propõe para
avançar e criar processos políticos que indicarão as pistas
para, um dia, chegarmos a modelos e formatos político~
institucionais mais adequados é enfatizar a dimensão metro-
politana das políticas públicas de saúde, segurança e habita-
ção. Isso ficou muito claro no PPA, no esforço de integração e
de "territorializacão" das políticas ministeriais. Estamos agora
empenhados em definir uma política pública urbana, habitacional
e fundiária para o País e as áreas metropolitanas.

A palavra-chave é articulação dentro de cada ministério,
entre ministérios, do governo federal com o Congresso Nacio-



nal, entre estados e municípios, por meio de canais diferen-
ciados. Criaremos também canais de participação de vários
setores da sociedade brasileira envolvidos na produção do es-
paço urbano das áreas metropolitanas eni debate. Talvez uma
solução um pouco mais perfeita esteja a cargo de uma discus-
são constituinte; em um próximo momento constituinte, talvez
avancemos mais. O esforço deve ser feito para ampliarmos os
processos de discussão e de articulação, a fim de reconhecer-
mos o que é urna região metropolitana, quem tem a titularidade
do interesse metropolitano, e de analisarmos em que medida
este convive com o local, o estadual e o nacional. Devemos
saber quem é o responsável por financiar o processo de de-
senvolvimento de gestão de áreas metropolitanas. Somando
todos esses processos e considerações, chegaremos a for-
matos mais adequados do que os que se encontram em vigor
e que têm sido tão artificialmente induzidos por' projetos de lei
que impõem formatos juridicos em que, muitas vezes, não
existe o fenômeno da metropolizacão - assim, deixam de reco-
nhecer jurídica, política e institucionalmerite as realidades
metropolitanas e os seus impactos na vida cotidiana do cida-
dão.



Benicio de Assis Araújo
Consultor da Iritersan Engenharia

Minha exposição passa a ter como suporte obrigatório
todas as outras que me antecederam. Vou ressaltar alguns
pontos mencionados, os quais considero importantes.

O primeiro diz respeito ao fato de que, cada vez mais,
vamos viver em cidades. E notório que o crescimento urbano
do País se acelera e que, hoje, a maioria da população vive em
cidades e, na maior parte das vezes, em metrópoles.

Administrar adequadamente essas regiões passa a ser
talvez o principal problema da sociedade para garantir condi-
ções de vida adequadas à maior parcela de sua população.
Ressaltamos que a administração desses aglomerados, gran-
des núcleos urbanos, exige modelos, formatos de organiza-
ções e instituições diferentes, em consonância com sua pró-
pria característica de desenvolvimento, dimensão e concen-
tração urbana. São espaços que se caracterizam por uma
inter-relação, já que os municípios abrangidos pela grande ci-
dade são territórios únicos, ainda que legalmente diferencia-
dos. Há que se considerar que todos os setores de atividade
no núcleo urbano, seja atividade pública, seja atividade priva-
da, se apresentam inter-relacionados, não havendo forma de
separar efeitos e causas intersetoriais. Tudo o que se faz numa
atividade de transporte tem repercussão e correlação com o
uso do solo, a economia urbana, valores de terrenos, fatores
que determinam condições de vida nesses aglomerados.

Vimos, nos últimos anos, que todos voltaram as costas
ao planejamento no mundo inteiro. No Brasil, especialmente,
todos voltaram as costas ao planejamento urbano e metropo-
litano. Isso porque a União transferiu aos estados a competên-
cia de organizar suas regiões metropolitanas. Ao fazê-lo, aten-
deu em parte a um grande anseio dos que trabalharam em
regiões metropolitanas, permitindo que elas se organizassem
segundo peculiaridades e interesses locais, em vez de haver
um formato unificado para regiões tão dispares, como antiga-
mente. Por outro lado, essa reivindicação de liberdade para



organização diferenciada das regiões não significava a absten-
ção completa da União relativamente ao assunto, uma vez que
algumas coisas eram de sua alçada.

0 Estado de Minas Gerais, tendo em vista a decisão da
Constituição de delegar-lhe essa competência, também pas-
sou ao largo, organizando a RMBH com uma colaboração inti-
ma de sua parte, mostrando que queria abster-se de partici-
par de maneira direta. Queria atuar de forma integrada com
os demais agentes. Na verdade, o estado nunca deixa de par-
ticipar da gestão numa região metropolitana que detém 40%
de sua economia. Mas, ao se qualificar de maneira extrema-
mente minoritária na organização deliberativa da região me-
tropolitana, o Estado reservava para si o direito de nela intervir
unilateralmente, considerando apenas suas próprias politicas
e seus próprios interesses, não levando ao conjunto da região
as questões para debate e deliberação comum.

Por outro lado, os municípios aceitaram de bom grado a
idéia, porque essa já era unia luta antiga, para obtenção da
total autonomia municipal. Mas esqueceram-se de que, na
região metropolitana, a autonomia municipal é limitada não
por legislacões ou por alguma intervenção político-institucional,
mas pela realidade. Se os problemas da região metropolitana
têm causa e efeito inter-relacionados territorialmente, vários
problemas que ocorrem em um município decorrem da acão
de outro Como o município não tem autonomia para intervir
em outro, estará limitado para agir, só podendo resolver pro-
blemas dentro de seu território. Ora, os municípios passaram,
então, a organizar os seus sistemas de planejamento, o que
foi um avanco. Todos organizaram sistemas eficientes, sob o
aspecto de montagem técnica, e desenvolveram grande apoio
ao trabalho de planejamento de suas acões intramunicipais,
com modelos muitas vezes criativos de administracão, até com
a participação popular na gestão municipal, mas não tiveram
condições de integrar políticas de forma regional ou, pelo me-
nos, enfrentaram dificuldades para isso. Houve tentativas de
diversas naturezas - com mais apoio na realidade e menos
apoio na legislação ou vice-versa -, mas todas elas pecaram
pela dificuldade de sustentabilidade em longo prazo.

Gradativamente, a situação tornou-se insustentável.
Hoje as grandes cidades enfrentam problemas muito gra-



ves. Como a população está concentrada nas grandes cida-
des, o País enfrenta problemas sérios para o seu desenvol-
vimento social - violência, desemprego, transporte e sanea-
mento urbano -, todos a exigir solução, e as organizações
da sociedade civil ou do poder público estão desaparelhadas
para resolvê-los.

Mas o pêndulo, que foi para um extremo, está voltando
para o outro, e toda a sociedade se mobiliza para discutir e
reorganizar os sistemas de planejamento em geral, urbano e
metropolitano. A iniciativa que motivou de forma mais enfática
essa postura foi novamente da União, ao criar o Ministério das
Cidades e ao editar o Estatuto das Cidades. Dessa forma, a
União passou a figurar novamente no contexto do planejamen-
to urbano com a instituição de regulamentações que provoca-
vam os outros entes a atuar. Em seguida, o Estado de Minas
Gerais criou a Secretaria de Planejamento Regional e de Políti-
ca Urbana, tentando organizar-se no mesmo modelo. Vemos
hoje uma participação muito maior e uma expectativa mais
segura de possíveis providências consequentes do que em di-
versas outras iniciativas semelhantes que ocorreram nesse
intervalo de tempo - do final do sistema de administração an-
terior até o atual.

Por várias vezes participei de debates nesta Casa, na
Câmara Municipal de Belo Horizonte e em diversos outros lo-
cais, sobre questão relativa à reorganização de sistema e pla-
nejamento, e não havia tamanha expectativa real de modifica-
ção. De fato, a União e o Estado começaram a tomar provi-
dências nesse sentido, demonstrando uma real perspectiva
de mudanças. Portanto, os fracassos ocorridos, anteriormen-
te, na tentativa de reorganizar o modelo de gestão metropoli-
tano agora poderão ser esquecidos.

Nessa linha, também considero importante ressaltar que
não há como fazer apenas intervenções pontuais, casuísticas
e perfunctórias no modelo existente, já que dessa forma não
estamos conseguindo resolver o problema. O ideal é fazermos
uma discussão séria e abrangente da natureza desse ente
metropolitano, a fim de promovermos mudanças na própria
Constituição Federal, que sejam um pouco mais correlatas ao
problema.
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No entanto, o fato de considerarmos essa perspectiva
como a mais adequada nos faz saber que não podemos aguar-
dar essas discussões, porque muitas melhorias poderão ser
feitas enquanto as mudanças maiores não ocorrem. Mesmo
com a atual Constituição, o Estado de Minas poderá promover
modificações rio nosso modelo, melhorando e habilitando os
sistemas de gestão das suas metrópoles, pelo menos respon-
dendo à expectativa da comunidade mineira no que diz respei-
to à vida na grande cidade.

O primeiro passo seria a conceitLiação de região metro-
politana. Existem diversas iniciativas de criação de região me-
tropolitana propostas nesta Casa, mas nenhuma delas com a
configuração semelhante à da RMBH. Seguramente, as cida-
des que desejam organizar-se como regiões metropolitanas
estão buscando associações para a administração conjunta
de problemas regionais. A maioria delas tem características
típicas de regiões não urbanas ou de núcleos urbanos isola-
dos. Não há, entre essas propostas, nenhuma grande
coriurbação, tampouco há problemas urbanos intramunicipais
e intermunicipais que justifiquem um modelo semelhante ao
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O formato jurídico-
institucional que for criado para gerenciar essas regiões pola-
rizadas por municípios do interior do estado dificilmente dará
resposta à administração de uma metrópole corno Belo Hori-
zonte. O contrário também é verdade. Talvez não haja necessi-
dade de se montarem aparatos e formatos jurídico-institucionais
do porte do que se precisa criar na RMBH para administrar
regiões do interior. Quer se diga que são regiões metropolita-
nas, quer não, fica claro que o sistema de gestão metropolita-
na que for montado para esses municípios terá sempre de
guardar correlação com os problemas que enfrentam, que
não são os de uma metrópole de 4,5 milhões de habitantes.

Isso vale também para os critérios que deverão ser ob-
servados na expansão da própria região metropolitana. A RMBH
conta hoje com 34 municípios, e, embora grande parte deles
tenha algum relacionamento até importante com a região, não
atingern o nível necessário para sua inclusão em uma organi-
zação do porte de uma região metropolitana como se deseja
ou como é necessário implementar.
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A busca de conceituação da região, adequando-se as
ferramentas de administração à realidade de cada uma, é o
mais importante a ser feito. Nesse contexto, considero que a
pauta de discussão do seminário tem grande importância por-
que todos esses assuntos serão objeto de discussão específi-
ca. Espera-se que possa ser formada uma consciência, para
daí surgirem propostas mais adequadas para tratar o proble-
ma. A Assembléia deve conduzir a discussão sobre a forma-
ção dessas novas regiões, verificar de que maneira essa orga-
nização poderá ser desenvolvida e que tipo de diferenciação
poderá existir, por exemplo, entre uma região metropolitana
de Curvelo, de Paraopeba, de Valadares, de Caratinga e ou-
tras, em comparação com a RMBH, em termos de dimensão,
situação econômica e social e, especificamente, de sua condi-
ção territorial.
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Marcos Viliela de Sant'Anna
Presidente do Instituto Horizontes

Depois de ler, o pré-relatório feito pelos grupos técnicos,
percebi que foram exaustiva e profundamente identificados os
problemas que afetam a vida numa comunidade metropolitana
como a nossa. Com uma análise que até vai além do problema
metropolitano, o relatório é quase um manual de convivência
urbana, não merecendo o menor reparo.

Tampouco merecem reparo as exposições feitas até
agora. Na tentativa de contribuir, prefiro fazer, uma pequena
lucubração sobre o ambiente que preside a discussão de regi-
ões metropolitanas a fim de sugerir que nos preparemos para
essa discussão de uma maneira diferente daquela feita até
agora.

Há algum tempo - e estou falando de milénios -, o ser
humano viu que não deveria viver sozinho e que tinha de viver
em coletividade, se não pela atividade humana, que faz as pes-
soas se aproximarem umas das outras, pelo menos porque já
não havia espaço para tanta gente viver isoladamente. E pas-
sou a viver em conjunto. Mas o espírito diverso do ser humano
verificou que a vida em conjunto também traz problemas. Além
dos problemas individuais, existem os gerados pela vida cnn
comum, que não são tão suuiples. Por isso, foram estabelecidas
regras de convivência para minimizar os problemas comuns.
No entanto, verificou-se também que, vivendo em comum, o
homem poderia encontrar mais facilmente soluções para seus
problemas individuais e coletivos, dada a sinergia, a divisão de
esforços e o somatório de inteligências e de competências. E
concluiu-se que também não era tão ruim viver em conjunto.
Assim, vive-se em conjunto em diversas situações: na família,
nos grupamentos humanos, nas empresas para fins cornerci-
ais, nos clubes para fins sociais e esportivos, rias associações
sociais e empresariais para os mais diversos fins. Nas cida-
des, foram se juntando cada vez mais pessoas: hoje temos
80% ou mais da população vivendo em grandes centros, com
unia tendência para aumentar. Mas mesmo essas cidades



entenderam que precisavam viver juntas, que tinham proble-
mas comuns, por isso só em conjunto poderiam resolvê-los.
Aí, surgiram os conceitos de regionalização. Um deles, o das
regiões metropolitanas, nos une neste momento. Mas fazer
regras nunca foi tão simples. Para os modelos citados de con-
vivência em conjunto - e faltou o mais tradicional, que é o de
condomínio residencial ou comercial -, foi possível estabelecer
regras. Havia certa facilidade, porque os sócios desses condo-
mínios ou desses grupamentos tinham uma diferença relativa-
mente pequena entre si: eram pessoas mais ou menos do
mesmo nível socioeconômico e cultural, com afinidades, com
interesses comuns.

Eles têm um ponto em comum muito maior. Na maioria
das vezes, têm a opção de estar ou não no condomínio, morar
ou não no prédio, pertencer ou não ao clube. Têm a possibili-
dade de escolher a regra de convivência ali estabelecida, de
aceitá-la ou não.

Quando se passa para as cidades, e das cidades para
uma região metropolitana, um aglomerado, a situação é muito
mais complexa. Estabelecer regras é mais difícil porque não
são dezenas, centenas nem milhares de pessoas, mas mi-
lhões de pessoas, cada uma com suas idéias, seus interes-
ses, suas preferências e sua independência.

Já foi mencionado aqui que as regiões metropolitanas
brasileiras foram criadas e desenvolvidas em um momento em
que a autoridade era marcante, se não exagerada em vários
aspectos. Essa associação voluntária, essa possibilidade de vi-
ver, junto estabelecendo uma regra de convivência não é tão
simples a partir de um núcleo pensante, submetendo toda uma
comunidade que não tem a opção de estar ou não junta. E uma
associação compulsória, como disse o professor Edésio. A ci-
dade pertence a um aglomerado urbano e ali terá de achar a
melhor forma de convivência. Na hora de promover essa convi-
vência, a motivação é um pouco complexa.

Há pouco tempo, um agente político contou-me um fato
que ocorreu quando se votava na Assembléia o novo plano
para a RMBH: perguntaram ao prefeito de um dos municípios
por que queria fazer parte da RMBH e ele respondeu que não
sabia, mas como não tinha nada a perder, achou melhor fazer
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parte. O seu município acabou não sendo incorporado, mas o
episódio rnost.ra o desconhecimebnto do assunto por parte
dos governantes.

Houve casos de municípios que reivindicaram e conse-
guiram entrar na região metropolitana por um único motivo,
na ocasião legitimo: incorporar-se à Câmara de Compensação
do Transporte Coletivo Metropolitano. Entrando nessa câmara
de compensação, haveria redução de tarifas dos seus
munícipes, o que já é um motivo bastante interessante, irias
jamais justificaria pertencer à região metropolitana.

Até rio vídeo institucional da Assembleia ouviu-se que fa-
zer parte de uma região metropolitana serviria para trazer
recursos para os municípios, de modo a melhorar a infra-es-
trutura e a qualidade de vida. Não há dúvida de que fazer unia
associação só para receber recursos é muito bom. Mas, para
virem até nós, esses recursos têm de deixai' de ir para outro
lugar, porque os recursos não são infinitos e não são gerados
pela simples razão de se instituir um nome chamado região
metropolitana.

O que se deve fazer e trabalhar inteligente, estratégica e
sinergicarn ente esses recursos, para que eles sejam mais bem
aproveitados, os problemas sejarri atacados de maneira geral
e a região tenha um rendimento maior do que o rendimento
isolado. Isso passa a ser essencial. Por essa razão, as pes-
soas se associam, fazem empresas, consórcios, cooperativas
e diversas organizações da sociedade para tirarem partido da
sinergia e do trabalho conjunto. Haverá beneficios da vida em
conjunto de uma comunidade, mas haverá também um custo.
Quanto estamos dispostos a pagar para termos os benefícios
decorrentes dessa união?

É isso que deve nortear a discussão no momento Te-
mos de abrir mão de alguns recursos que hoje são exclusivos
dos municípios? Sim, e, mais do que isso, temos de abrir mao
de parte da autonomia municipal. Não é possível ser parte de
um Conjunto, participar de todos os benefícios desse conjunto
sem pagar nenhum preco, sem abrir mão de certa autono-
mia. E essencial que isso aconteca.

Ha fronteiras municipais que são muito mais problema
que solução, O município não tem prerrogativa de usar seus
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recursos para resolver o problema do vizinho. É proibido por
lei, e os munícipes não concordariam com ações ilegais. E, se
o problema do vizinho não for resolvido, talvez não se resolvam
também os próprios. Problemas transpõem barreiras. Os pre-
feitos sabem muito bem disso.

Em nossa região metropolitana, se somarmos as pes-
soas que se deslocam diariamente de um município para ou-
tro, o resultado será assustador: talvez seja o caso de Santa
Luzia, Sabará, Ribeirão das Neves. Quase a metade da popu-
lação se desloca todos os dias de um município para outro. A
poluição não guarda fronteiras. O Aedes aegypti" também não
sabe onde fica a divisa dos municípios. Portanto, os municípios
têm problemas que devem ser resolvidos com esforço conjun-
to. A maneira de fazê-lo, no entanto, é bastante complexa.

Este é o conceito que temos defendido: a visão deve ser
global, integrada, estratégica, deve extrapolar fronteiras e ter
vista para o futuro. Essa visão serviu de reforço e estímulo ao
trabalho que temos feito no plano estratégico da Grande BH.
Evidentemente, todo esse esforço vale pelo ser humano, que é
o alvo absoluto de nosso planejamento, Mas não podemos nos
esquecer de que o cidadão não vive em nosso imaginário, nem
no espaço. Vive no chão, no território. E impossível fazer um
planejamento voltado para o cidadão sem levar em conta o
território físico em que se assenta, vive, mora, trabalha, estu-
da, faz esforço, diverte-se e, às vezes, é assaltado e morto.
Esse território faz parte de sua história. Pode promover-lhe
boa qualidade de vida, mas as relações interpessoais não se-
rão conseguidas sem sustentabilidade ambiental e econômi-
ca. Isso tem de fazer parte do planejamento. Sem visão
socioeconômica e sem sustenta bilidade no planejamento
territorial, não resolveremos muita coisa, e, sobretudo, não
convenceremos o financiador de que vale a pena investir se
ele não estiver participando dos benefícios do conjunto.

Os modelos são vários. A região metropolitana é um de-
les, mas decididamente ficou claro que o modelo até então em
prática esgotou-se ou, pelo menos, não satisfez e precisa ser
revisto.

Alguns modelos funcionam, como é o caso do consórcio
intermunicipal. Um exemplo a ser citado é o Consórcio Muriici-
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pai da Zona da Mata e Vertentes. Os municípios associaram-
se voluntariamente, discutiram e, embora com dificuldade de
submeter a legislação municipal aos compromissos assumi-
dos, conseguiram recursos externos do BID para realizar pro-
jetos de interesse conjunto. E um verdadeiro clube voluntário
de municípios. Deve haver, outros. O Consórcio do ABC taro-
bém tem seus avanços. Dificuldades todos têm.

Há modelos ousados, como o do Consórcio de Toronto,
que acabou fundindo numa sã cidade - a Nova Toronto - oito
cidades que tinham problemas comuns. Esse caso não é o
único naquele pais. Na cidade de Montreal, que é uma área
metropolitana grande, não chegaram a fazer urna fusão, mas
os 18 municípios constituíram o Consórcio Urbano de Montre-
al, urna associação em que os municípios abriram mão de
parte de sua autonomia para resolver, em conjunto os proble-
mas de transporte, resíduos sólidos, abastecimento de água e
a rii benta IS.

A região metropolitana também pode sei' um modelo,
desde que não seja imposto por uma elite pensante, qualifica-
da, corno a que está trabalhando neste seminário, com técni-
cos de muito boa qualidade, e desde que não se faça um mo-
delo institucional de gerência esperando-se que os problemas
se submetam às regras estabelecidas no gabinete.

É importante termos em mente que o beneficio tem
preco, e teremos de pagá-lo. Temos de nos desprender para
nos associarmos na discussão de um futuro conjunto para as
cidades. Temos de quantificar e dimensionar os problemas
coletivos.

Na linguagem de planejamento estratégico há uma figu-
ra interessante. E um território de geometria variável. Confor-
me o tipo de problema, o desenho da região é diferente. Por
exemplo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando
se fala em logistica. o Município de Confins está obrigatoria-
mente inserido nessa região, uma vez que tem um aeroporto
corïi potenciais fantásticos. Já quando se fala em abasteci-
mento de água ou em destinação dos resíduos sólidos, Con-
fins não está inserido no problema. Conforme a natureza do
problema, até a geometria da região é variável. De certa for-
ma, temos de aprender a discutir isso, para, depois, criarmos
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um marco regulatório, uma forma de gestao que pode até
servir para outras regiões metropolitanas, facilitando a discus-
são geral nos municípios.

Convido todos a refletir. Que a concretização do marco
regulatório das regiões metropolitanas se faca a partir dessa
percepção, que requer humildade, disposição e cooperação,
entre outras qualidades.
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Ronaldo Guimarães Gouuêa
Professor da Escola de Enqenhaiia dn UFMG

Fica um pouco difícil sintetizar toda a prática que orienta
o que denominamos de questão metropolitana. Meus
antecessores levantaram, com muita propriedade, os princi-
pais pontos que orientam a questão.

A professora Jupira falou sobre a desigualdade existente
entre os municípios metropolitanos de Belo Horizonte. E um
problema sério e, de certa forma, contribui para que não te-
nhamos um aparato jurídico-institucional para gerenciar nossa
região metropolitana.

O professor Edésio fez uma brilhante retrospectiva histó-
rica do processo de metropolizacão no Brasil e da forma corno
surgiram, institucionalmente as regiões metropolitanas durante
o regime militar. Naquela época, as regiões metropolitanas
eram entendidas como um dos braços do governo militar. Eram
as grandes e estratégicas áreas urbanizadas do País. O prof.
Edésio também falou um pouco sobre as principais questoes
que devem orientar o processo de definicão de modelo de
planejamento e gestão metropolitana, bem como as possibili-
dades de algumas dessas questões serem equacionadas em
curto e médio prazos.

O Benicio falou do processo de abandono e, agora, de
recuperação da retomada cio planejamento como instrumen-
to de ação governamental Concordo com ele e não consigo
entender gestão urbana sem algum princípio articulado no
campo do planejamento, com suas metodologias, que devem
evoluii' ao longo do tempo. Ele também tratou do conceito de
região metropolitana, o que é muito importante neste mo-
mento em que se discute a possível criação de regiões me-
tropolitanas no Estado: além disso, fez uma avaliação que
considero muito relevante sobre a expansão indiscriminada
das regiões metropolitanas, principalmente a de Belo Hori-
zonte. Hoje, estão inseridos em Belo Horizonte vários municí-
pios que não estão metropolizados, o que acaba
deslegitimando o aspecto fundamental, que é o estabeleci-

146



mento de algum patamar de institucionalização para resolver
problemas de interesse comum.

0 ex-prefeito Marcos Sant'Anna fez referência às pro-
postas das comissões técnicas, que também li rapidamente.
Dois aspectos fundamentais me chamaram a atenção: uma
revisão da forma de atuação e concepção da própria Ambel,
que historicamente não vem desempenhando a função com o
grau de eficiência e de eficácia esperados; a questão da dife-
renciação entre região metropolitana, aglomeração urbana e
microrregião, conforme estabelecido na Constituição Federal,
apesar de não conceituado.

Trouxe a Constituição de São Paulo para fazer uma ava-
liação, porque nela estão discriminadas as instãncias possí-
veis de aglutinação de municípios para resolverem problemas
de interesse comum, mas percebo que o próprio relatório já
trabalha com uma boa precisão.

0 Marcos chamou atenção, ainda, para essa idéia de
condomínio em que as regiões metropolitanas estão
compatibilizadas. Ele foi o primeiro que teve a coragem de
dizer que, para equacionarmos problemas metropolitanos, te-
mos de ter algum nível de relativizacão, de transferência, de
perda de autonomia. Vamos deter-nos um pouco nisso.

Há duas questões que considero importante discutir num
fórum como este. A primeira é por que as regiões metropolita-
nas não funcionam com eficiência. Elas existem há mais de 30
anos, viveram um período um pouco florescente durante o
regime militar, têm toda uma explicação de ação vertical na
gestão do interesse público, mas, na prática, não funcionam.
O que se poderia fazer para garantir o seu efetivo funciona-
mento, ou seja, para propiciar à população metropolitana ser-
viços públicos de qualidade?

A segunda pergunta é a seguinte: se não funcionam, por
que várias regiões querem tornar-se regiões metropolitanas?

A despeito da necessidade de se definir com precisão o
que seja efetivamente uma região metropolitana, diferentemen-
te de uma aglomeração urbana e de uma microrregião, agra-
da-me a idéia de que os municípios, de alguma forma, estão
preocupados em interagir para buscar soluções comuns para
os problemas.
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A necessidade de urna definição conceitual prende-se ao
fato de que cada instância exigiria urna forma de interação
diferenciada. A região metropolitana é urna realidade urbanís-
tica muito especifica. O nível de interação de atividades econô-
micas, sociais e culturais em urna RM é muito mais forte do
que em uma aglomeração urbana, em urna rnicrorregião. Isso
não invalida nem deslegitima o desejo de os municípios se or-
ganizarem. O papel da Assembléia Legislativa é, fundamental-
mente, o de definir com maior precisão em que instância deve
enquadrar-se cada um desses agrupamentos que buscam aI-
ternativas institucionais para a gestão de problemas comuns,
bem como definir o patamar de interação de cada urna dessas
instâncias, em função das suas especificidades. Na verdade,
muitos querem tornar-se região metropolitana porque os pro-
blemas urbanos de hoje já extrapolaralTi em muito as frontei-
ras do próprio município.

E de se admirar que nossas regiões metropolitanas não
funcionem. O Brasil, como os Estados Unidos, a Alemanha, o
México e a Argentina, é urna república federativa, composta
por 26 estados e um Distrito Federal. Segundo a literatura,
temos hoje no mundo 22 federações efetivamente registradas
nas próprias Constituicões e um sem-número de
semifederacões ou quase federações. Neste último caso está
incluída a Espanha, que tem urna interessante estrutura admi-
nistrativa, porque o grau de autonomia de cada uma das pro-
víncias em relação ao governo central é diferenciado.

Se o Brasil é uma república federativa que, na Constitui-
ção de 1988, incluiu os municípios corno entes federativos,
por que o princípio federativo acaba por, não propiciar uma
interação mais forte entre eles? E bem verdade que existe
uma controvérsia muito grande no campo jurídico acerca de o
município ser ou não um ente federativo, alguns juristas che-
gam a denominá-lo ente federativo de segunda classe. A União
seria urna federação de estados, e cada estado urna federa-
ção de municípios. Mas não temos um senado municipal den-
tro de cada estado, ou seja, um corpo legislativo corri repre-
sentação paritária de todas as unidades da federação, como
ocorre na União. O Estado de São Paulo tem três senadores,
e Roraima também. A nossa Assembléia Legislativa não pode-
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existe uma cooperação voluntária ou não, porque pode ser
institucionalizada, No Brasil, cria-se um verdadeiro temor quan-
do se fala em participação não voluntária ou compulsória; logo
se acendem as sinetas do período ditatorial dos militares. Mas,
amadurecendo, podemos perceber que a situação não é bem
assim.

Também não penso que a região metropolitana é unia
instância necessariamente intermediária entre o governo dos
municípios e o dos estados. Em muitos casos, é paralela, até
porque o grau do que chamo de relativizacão da autonomia é
diferenciado. Vou dar um exemplo: a Região Metropolitana da
Cidade do México, além do Distrito Federal, incorpora municí-
pios de dois Estados da federação mexicana. Portanto, não é
uma instância intermediária, já que há interesses de dois esta-
dos, do próprio Distrito Federal e das municipalidades desses
estados com relação á gestão de problemas de interesse co-
mum. Se, um dia, Juazeiro e Petrolina formassem uma região
metropolitana, dois estados da Federação teriam que partici-
par desse evento.

Portanto, o primeiro ponto importante é que a região
metropolitana não está necessariamente intermediando esse
processo: a meu ver, é uma forma específica de federação de
municípios, já que tanto a microrregião como a aglomeração
urbana devem guardar as próprias especificidades.

Nu entanto, existem problemas especificos na maioria
das nossas regiões metropolitanas. Elas estão sempre
centradas em um ou dois grandes municípios do estado, abran-
gendo, em geral, a sua capital. E difícil administrar um corido-
mínio em que um dos condôminos é dono de mais da metade
dos apartamentos ou das casas. O peso politico e econârnico
desse município principal é de tal ordem que acaba compro-
metendo o processo de gestão metropolitana, já que esse
município principal percebe que deveria ser o seu líder ou o
seu controlador.

Em julho, defendi uma tese de doutorado em Sociologia
e Política, na Fafich. Trabalho muito com essa questão do
"megamunicípio" e acredito que, em razão das especificidades
do nosso municipalismo, seria interessante haver uma redivisão
territorial dos "megamunicipios". A literatura atual, principal-
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mente por causa do problema da Grande São Paulo e do Mu-
nicípio de São Paulo, vem tratando disso há algum tempo.
Seriam as regionais o primeiro passo para a criação de unida-
des territoriais e populacionais menores, em busca de equilí-
brio dentro das próprias regiões metropolitanas.

Essa é uma importante discussão que não tem respaldo
junto às lideranças de cada município. Como sou da acade-
mia, tenho liberdade de pensar e falar, o que tem de ser, de
alguma forma, digerido pelas lideranças políticas, porque não
surgirá nenhuma forma de modelo de gestão metropolitana a
partir das universidades ou dos centros de pesquisa. E preciso
que o assunto seja digerido e consolidado nos fóruns formais e
informais de representação da sociedade. Cabe a nós, que
nos encontramos na esfera da academia, propor soluções,
mostrar as dificuldades, por mais complexas que possam pa-
recer num primeiro momento. Por exemplo, em Belo Horizon-
te, Pampulha e Venda Nova têm muito mais a ver com Santa
Luzia e Neves do que com a Regional Centro-Sul. O princípio
municipalista fundamental, que é uma proximidade física entre
o administrador e o administrado, existe na maioria dos muni-
cípios do Brasil com menos de 50 mil habitantes, mas não
existe numa grande cidade. O Município de São Paulo tem 10
milhões de habitantes. Apenas quatro ou cinco estados da
Federação têm população superior à do Município de São Pau-
lo. Como falar em proximidade física entre administrador e
administrado?

Outro princípio do municipalismo diz que o cidadão médio
tem o conhecimento pleno dos problemas de sua
municipalidade, dentro da visão romântica de que, se subir-
mos à torre da igreja, enxergaremos toda a cidade. Não há
correlação alguma entre uma pessoa que mora no Gutierrez e
um morador do Barreiro ou de Venda Nova, isso referindo-se
ao caso de Belo Horizonte, que não é tão complexo como o de
São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador. Necessitamos discutir
a dimensão do município. Temos a tradição de emancipar pe-
quenas comunidades. Nos anos 90 foram emancipadas, em
Minas Gerais, 96 comunidades. No Brasil, houve 1.405 eman-
cipações entre 1984 e 1997,  sendo que, entre elas, apenas
76 de municípios com mais de 20 mil habitantes. A maioria
das emancipações ocorre com a fragmentação de pequenas
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comunidades. Nesse aspecto, dever-se-ia repensar a divisão
territorial na busca de melhor equação para propiciar maior
eficiência à gestão da coisa pública. Enquanto os municípios
pequenos se fragmentam, os grandes são indivisos. No futu-
ro, teremos, no Brasil, só municípios com menos de 2 mil
habitantes ou mais de 5 milhões, já que não se mexe rios
grandes municípios.

Outra questão refere-se à tipologia do município metro-
politano. Os municípios são totalmente diferentes entre si, em
superfície, população, cultura, história, riqueza, e, no entanto,
iguais perante a lei. Sã em termos de superfície, o Município
de Altamira, no Pará, tem 160 mil km, enquanto o Estado do
Rio tem 40 mil km 2 , e o Estado de Sergipe, 20 mil km'. Em
Minas Gerais, unquanto o Município de Santa Cruz de Minas
possui 3kmH o Município de João Pinheiro tem 10 mil km2.
Em termos de população, enquanto Belo Horizonte tem 2,3mi-
lhões a 2,4 milhões de habitantes, Serra da Saudade tem
873. Será razoável pensarmos que o arcabouco institucional
juridico-administrativo para gerenciar um município de 800 ha-
bitantes é o mesmo que usaríamos para gerenciar um municí-
pio de 2 milhões? Temos de criar alguma tipologia de municí-
pio, com características, atribuições e responsabilidades dife-
renciadas; e o município metropolitano seria um municipio es-
pecífico. Quando falo sobre relatividade da própria autonomia,
falo de autonomia administrativa, porque, além dessa, temos
a autonomia política.

Politicamente, os municípios, metropolitanos ou não, vão
continuar elegendo seus prefeitos e vereadores. Na parte
financeira, os municípios vão continuar criando e cobrando
os seus impostos e aplicando as suas receitas. Assim, quan-
do falamos em algum nível de autonomia, é apenas no campo
administrativo, e assim mesmo para algumas funções espe-
cificas, que dizem respeito à complexidade do processo de
gestão metropolitana. Portanto, seria interessante que se
pensasse o inunlicipio metropolitano como uma realidade ur-
banistica diferente das outras e, portanto, com estamento
especifico.

Deixo esses dois aspectos para uma reflexão maior. Em
primeiro lugar, é preciso haver uma revisão conceitual do que



seja um município, já que nossos municípios são tão diferen-
tes, pelo menos para se criar um perfil mais específico para o
que denomino de município metropolitano. Em segundo lugar,
nessa formatação de uma região metropolitana, que se bus-
que um equilíbrio maior entre as unidades municipais. Vítor
Carvalho Pinto, um jurista cujo livro de direito urbanístico con-
ta com a participação do conferencista Edésio, afirma que, se
até na esfera internacional é um pouco discutível a preserva-
ção da autodeterminação dos povos, não deveríamos relutar
em repensar a divisão territorial, principalmente no âmbito
municipal, buscando formas razoáveis de proporcionar políti-
cas mais eficientes e eficazes, em nome do interesse público.
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Fernando de Castro
Super'intendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Eu era vereador no Município de Caeté quando se cria-
ram as regiões metropolitanas, e prefeito desse município
quando se instituíram as nove regiões metropolitanas do Bra-
sil, por meio de urna Constituição que tratou compulsoriamen-
te de sua composicão. E vivemos um longo periodo, prefeitos
e representantes do Estado - àquela época, o próprio gover-
nador, diretamente, nos conselhos deliberativos -, em cons-
tantes e intermináveis conflitos para saber de quem era a
titularidade. Algum tempo depois, percebi que era um conflito
inõcuo, porque, sob um regime autoritário, a titularidade, em
última instância, era mesmo do governo federal, que naquele
momento tinha todo interesse em ter' o controle territorial,
social, político e econômico sobre as regiões metropolitanas.
Nelas é que se concentravam as grandes populações e a
potencialidade de algum conflito indesejável para o regime au-
toritário.

Debatíamos sem encontrar um consenso, em que pese
o fato de, naquele momento, Minas Gerais ter desenvolvido
uni modelo de gestão metropolitana fundado no que havia de
melhor, na qualidade de um órgão que dava suporte técnico à
organizacão metropolitana. Era uma situação muito complica-
da e também muito interessante, porque esse õrgão, apesar
de ter o reconhecimento dos prefeitos, tinha uma gestão de-
testada por eles. Esse choque continuou até o final do regime
militar, quando, em Minas Gerais, já havíamos mudado um
pouco a conformação dos conselhos.

A Constituição de 1980,  em que a União, apesar de ter
criado as regiões metropolitanas, passou para os estados a
responsabilidade de sobre elas legislar, refletindo a clamor
das ruas e o clamor dos prefeitos ávidos pela redeniocratízacio,
conseguiu fazer com que as Constituições Estaduais, principal-
mente a de Minas Gerais, estatuíssem de forma democratista
- não digo democrática - a transferência de praticamente todo

54



o poder metropolitano para os municípios componentes das
regiões metropolitanas.

Nesse momento os municípios detêm todo um "poder"
de decisão, mas na verdade nunca o detiveram, porque nunca
se conseguiu elaborar o fundo metropolitano nem fazer um
orçamento ou articular a questão metropolitana. A partir de
então, com a presença minimizada ou quase anulada do Esta-
do, o órgão principal, com maiores condições de trabalhar o
mecanismo de financiamento e de assessoramento técnico,
acabou desvinculando-se da questão metropolitana, até che-
garmos ao triste fim do órgão de planejamento.

Agora o governador Aécio Neves criou a Superintendên-
cia de Assuntos Metropolitanos dentro da Secretaria de De-
senvolvimento Regional, determinando que para ali convirjam
todos os serviços metropolitanos que foram fragmentados em
outros órgãos com o fim do Plambel. Começaremos a retoma-
da porque sabe o governador e sabemos todos nós que aqui
na região metropolitana convivem a riqueza e a pobreza, com
todas as suas mazelas.

A história metropolitana é cheia de controvérsias. Ape-
sar de termos tido financiamento no passado, houve também
uma história paralela de conflito. Mesmo com o esforço feito
dentro da Ambel pelo próprio prefeito Calixto, encontramos
uma série de dificuldades representadas pelo arcabouço legal
vigente no momento.

O professor Ronaldo Guimarães, coincidentemente, fa-
lou algo que ouvi há uma semana em Brasília, em uma audiên-
cia pública sobre região metropolitana, da Comissão de De-
senvolvimento Urbano. Fazendo um histórico sobre regiões
metropolitanas, o professor Sérgio Azevedo terminou sua fala
deixando aos presentes a mesma pergunta que o professor
Ronaldo Guimarães nos apresenta: se essa situação metropo-
litana é tão complicada, tão conflituosa, tão pouco ou nada
resolvida, tão filosofada, idealizada e pouco prática, por que,
mesmo assim, estão sendo propostas mais 20 regiões metro-
politanas no Brasil, sendo sete em Minas?

Vim de lá feliz porque já estava imaginando o que aconte-
ceria na Assembléia. Como último palestrante, todos os as-
suntos estão esgotados, especialmente porque os pronuncia-
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mentos anteriores foram de figuras da envergadura de Benicio
Assis, Jupira Gomes, Edésio Fernandes, Ronaldo Guimarães,
Marcos Viliela. Entretanto, aquela pergunta do professor Sér-
gio Azevedo me apontou a sarda. E exatamente a colocação de
que este é o grande valor deste seminário.

Nós, que estamos participando dessa discussão desde
a reunião preparatória e estivemos presentes em todos OS

seminários regionais, em Governador Valadares, Juiz de Fora,
Conselheiro Lafaiete, Uberlândia, Santa Luzia, vimos um forte
interesse dos municípios - e uma lógica resposta dos deputa-
dos que ali militam - em encontrar alguma solução para os
problemas que enfrentam. Apesar de a Constituição Federal
ter concedido maior possibilidade de arrecadação a estados e
municípios, a questão da necessidade de controle da inflação
carimbou praticanTiente todos os recursos municipais.

Com isso, prefeitos, vereadores, ONGs e representan-
tes de todas as comunidades municipais estão à cata da agre-
gação de valores, de criatividade e de sua possibilidade de
ação para obter' maior eficácia e maior eficiência, não somen-
te na prestação de serviços, mas também na abertura de
potencialidades para o desenvolvimento. O interessante é que
a resposta é muito clara. Eles querem organizar'-se, e hoje há
um grande espírito associativista. Entretanto, temos estatuido
o modelo de região metropolitana, mas não temos estatuído o
modelo de aglomerado e de inicror'regiàu

Vimos, não somente em Minas Gerais, mas também em
outros estados, que a região metropolitana acaba sendo um
molde muito grande para uma situação, incapaz de adaptar-se
a ela, E preciso que deste seminário saia a conclusão clara
para nós e especialmente para a Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional - de que precisamos trabalhar essa questão
da microrregião, do aglomerado, dos consórcios, buscando
estatuí-la num contato direto, OU criar condições para que os
municípios se adaptem no âmbito regional.

Há vários projetos de lei sobre o assunto, e ele é
multicomplexo, não poderia ser novamente resolvido a portas
fechadas. A forma corno a Assembléia resolveu a situação -
procurando ouvir, as pessoas, debater o assunto com os muni-
cípios, com a governança e com a sociedade - resulta, de
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imediato, em uma série de respostas seguras. Insisto nesse
cumprimento à Assembléia Legislativa porque temos notícia
de que foram inscritas - logicamente nem todos estão presen-
tes neste momento - mais de 700 pessoas, entre delegados
e inscrições espontâneas, para este debate. E vejam que as
vozes já estavam roucas de tanto pedir a participação da so-
ciedade organizada na discussão, no debate e nas decisões
sobre região metropolitana. A Assembléia Legislativa do Esta-
do nos oferece este momento para discutirmos o assunto.

No que diz respeito à questão das duas regiões metro-
politanas existentes, ficou claro, nos debates acirrados esta-
belecidos no âmbito das comissões técnicas da Assembléia,
que há necessidade de se estabelecer um pacto metropolita-
no entre os agentes da governança e a sociedade, buscando
um modelo de gestão, de como construir um mecanismo de
financiamento, de reinstituir uma agência que dê suporte, re-
solvendo uma série de questões pendentes.

Aqui ouvimos falar de um acelerado aumento dos índices
negativos na região metropolitana. O que fica claro e patente é
que há falta de ação comum para o enfrentamento de proble-
mas que são comuns.

Aquele velho espírito de temor do período autoritário
permanece até hoje entre prefeitos e agentes metropolitanos.
A partir do momento em que buscamos construir uma articu-
lação, conforme determinou o governador, com os prefeitos
metropolitanos, o que se vê é que, mesmo que permaneça o
temor, há hoje uma disposição de entendimento e a necessi-
dade de solucionar os problemas da região metropolitana.

Um dos palestrantes disse, com muita propriedade, que
há de se ter em primeiro lugar, antes de se desenhar um
modelo de gestão, um plano diretor de entendimento dos ato-
res no âmbito político. Devemos chamar isso de pacto metro-
politano entre a governança metropolitana - municípios, esta-
do, Órgãos - e a sociedade metropolitana, sem o que não
adianta construir um arcabouço, porque nada funcionará.
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Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino
Prefeito de Ipatinga e Presidente da Associação

Metropolitana do Vale do Aço - Amevale

Quando o legislador, por iniciativa da Assembléia
Legislativa, criou a Região Metropolitana do Vale do Aço, fê-lo
com a intenção de criar um canal de integração dos municí-
pios dessa região, de fazer os municípios se unirem e articula-
rem, em espírito de solidariedade, sem que cada um abrisse
mão de sua responsabilidade, independência e autonomia. O
objetivo foi criar condição para que os municípios trabalhas-
sem na procura de soluções comuns para seus problemas.

A Região Metropolitana do Vale do Aço já existia na prá-
tica: formava uma conurbação com os municípios próximos. O
núcleo metropolitano é formado por quatro municípios -
Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso - e
mais 22 municípios do colar metropolitano, perfazendo 26
municípios. Foi criada, em 30/12/98, através da Lei Com-
plementar n 2 51, de autoria do Deputado Estadual Ivo José.

A população do núcleo, formada por quatro municípios,
é de 400 mil habitantes, e a do colar metropolitano é de 163
mil habitantes. Em Coronel Fabriciano, prevalece o comércio
varejista; em Ipatinga e em Timóteo, a indústria metalúrgica; e
em Santana do Paraíso, a transformação de produtos, princi-
palmente não metálicos - a escória da Usiminas, que é trans-
formada em cimento.

O Índice de Desenvolvimento Humano mais recente mos-
tra que houve uma evolução muito grande na região: de 0,733
(19911, o 10H metropolitano passou para 0,803 (2000). Esse
crescimento se fez notar principalmente no item longevidade,
que de 0,714 passou para 0,794 - o 12 2 melhor das regiões
metropolitanas do País.

Quanto aos indicadores de saúde, foi significativa a redu-
ção no índice de mortalidade infantil: de 30 ocorrências em
cada mil (1991), passou-se para 21 ( 2000).

Também na área de educação, os índices evoluíram de
0,655 para 0,77. Referentemente ao percentual de pessoas

NNNNEU3



que frequentam a escola pública, tivemos melhora significativa
do número de jovens que freqüentam o ensino médio. O resul-
tado não foi tão positivo em relação àqueles que frequentam o
curso superior, em razão de não termos escolas públicas na
região

Com relação à renda familiar, tivemos evolução: saímos
de 0,662 para 0717. O acesso a serviços no núcleo metro-
politano avançou: o indice de pessoas que contam corn água
encanada em seus domicílios aumentou de 90%, em 1990, 
para 96%, em 2000. A coleta de lixo melhorou significativa-
mente; de 77%, em 1991 aumentou para 95%, em 2000. O
número de pessoas que dispõem de energia elétrica aumen-
tou de 97% para 99%; o de pessoas que dispõem de telefone
em seus domicílios aumentou de 1 7% para 53% em 2000.

Realizamos, nesse mês de agosto, a Conferência das
Cidades da Região Metropolitana do Vale do Aço, envolvendo
os quatro municípios do núcleo e dez do colar rTletropolitano.
Houve a participação de 231 delegados, que debateram os
problemas da região metropolitana, como meio ambiente, ha-
bitação saneamento, gestão participativa, desenvolvirriento
sócio-econômico, mobilidade do transporte coletivo e sistema
de estrutura e trãnsito.

Estabelecemos nossas principais diretrizes na habitação:
ampliação dos recursos do orçamento geral da União, esta-
dos e rnunicipios viabilizando o aumento dos financiamentos
subsidiados: promoção de parcerias do poder público com ins-
tituições de ensino e entidades afins, visando a buscar
tecnologias, melhoria da qualidade e redução dos custos das
moradias, bem como assessoramento técnico à populacão

No meio ambiente e no saneamento básico, as diretri-
zes são as seguintes: criar política nacional e estadual de in-
centivo à implantação de projetos de gestão de resíduos sóli-
dos, contemplando a coleta seletiva e a inclusão social de
catadores de material reciclável: incentivar a ci'iacão de políti-
cas integradas regionais para a gestão ambiental, contem-
plando órgãos executivos e conselhos e criando plano diretor
regional: elaborar um plano de desenvolvimento econômico-
social regional e integrado no plano diretor metropolitano e
nos planos diretores municipais; incentivar e incrementar o
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sociativismo e o cooperativismo e as microunidades de produ-
ção, integrando-as em ação solidária regional que garanta o
escoamento da produção.

Na mobilidade do transporte coletivo, sistema viário e trân-
sito: criar linhas de crédito para as regiões metropolitanas ela-
borarem e implantarem plano diretor integrado de sistema viá-
rio, trânsito, transporte urbano e não motorizado, contemplan-
do as áreas urbanas e rurais e visando à integração de toda a
região, respeitando a diversidade existente condicionada à
estruturação da gestão metropolitana; priorizar investimentos
que visem à adequação e à melhoria da infra-estrutura viária da
conexão entre os municípios da região metropolitana.

Na gestão urbana participativa: realização sistemática
de conferências metropolitanas com a criação e implementação
de conselhos metropolitanos nas cidades, garantindo o forta-
lecimento popular na definição das diretrizes regionais; elabo-
ração e implementação do plano diretor metropolitano de acor-
do com o Estatuto das Cidades, com participação da socieda-
de civil, considerando origens culturais, locais e regionais, meio
urbano e rural, planos diretores municipais e desigualdade
social.

A Região Metropolitana do Vale do Aço funciona como
assembléia permanente que integra os municípios por inter-
médio da sua representação organizada na sociedade civil com
representantes dos três Poderes. Há a Mesa Diretora, que
dirige os trabalhos, e o Conselho Consultivo de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, que dá suporte aos debates das ques-
tões sociais e econômicas da região.

Procuramos trabalhar na visão de um projeto que ne-
cessita de consenso entre os municípios integrantes da região
metropolitana na busca de soluções em todas as áreas que
atuamos. Procuramos trabalhar também com a Associação
dos Municípios da Região do Vale do Aço - AMVA - e com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde, trabalho que acontece de
maneira coordenada. Formamos uma executiva que integra a
AMVA, o Consaúde e a Amevale. Dentro dessa coordenação,
temos grandes avanços. A própria legislação que criou a Re-
gião Metropolitana do Vale do Aço permitiu que recentemen-
te, numa reforma da estrutura do Judiciário de Minas Gerais,
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criássemos a segunda instância judiciária em Ipatinga, que
atende a toda a região metropolitana. Já tivemos avancos sig-
nificativos, mas acredito que o maior de todos é exatamente
esse que permite o debate, a discussão e a integração dos
municípios, na busca da solução dos seus problemas em to-
das as Áreas que apresentamos aqui. E um espaço em cons-
trução, um trabalho de médio e longo prazo. Acredito que este
debate promovido pela Assembléia Legislativa estará reforçando
esse espírito.

Recentemente participamos também, a convite da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais, do Seminário Regiões
Metropolitanas, em Governador Valadares, reforçando a im-
l)ortância dessa união e dessa integração. E claro que o exem-
plo da região do Vale do Aço pode servir de orientação e troca
de experiências, mas cada região deve buscar seu próprio
caminho, sua maneira de se organizar, sem deixar de buscar
a união. Na sociedade em que vivemos, não é mais possível
deixarmos de buscar a construção desse espaço de solidarie-
dade. Ninguém encontra solução sozinho para seus proble-
mas. A união dos municípios tern possibilitado, na Região Me-
tropolitana do Vale do Aço, grandes avanços para a popula-
ção, na medida em que temos esse espirito de parceria entre
todos os municípios.



Carlos Alberto Parrilio Calixto
Prefeito de Santa Luzia e Presidente da Assembléia Metropokt.nna

da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Ambel

Como presidente da Ambel, informo que a Associação,
lamentavelmente, não tem nada para mostrar. Ela foi fecunda-
da há dez anos, mas só agora começa a nascer, a partir de
ações e mobilizações dos prefeitos, dos deputados desta Casa
e do governador Aécio Neves, que teve a sensibilidade de criar
uma secretaria afim e uma superintendência específica.

Até então a Ambel não fez nada. Não por culpa dos ex-
presidentes da entidade: não foi por ineficácia, incompetência
ou falta de vontade deles que nada se fez. Tampouco foi por
falta de necessidade, pois se trata da maior região metropoli-
tana do Estado. Ao buscar os motivos da falta de funciona-
mento, vemos que a Ambel nunca teve um centavo de verba
nem o apoio necessário de nenhum governo do Estado, a não
ser do atual, que se propõe a realizar muitas ações. Foi preci-
so que nossas cidades chegassem ao caos, para que a Ambel
acordasse e pedisse socorro para solucionar a atual situação.

Até hoje não houve nenhuma ação da Assembléia nem
do governo. Os prefeitos não podem dirigir a Ambel, pois isso
não é previsto pela legislação. Além disso, não houve nenhu-
ma ação importante do prefeito da cidade maior, capitanean-
do ou promovendo ações. Sequer tivemos, em dez anos, a
presença do prefeito de Belo Horizonte em alguma reunião da
Ambel ou em assembléia metropolitana.

Mas ainda há tempo para recuperar a Ambel e
transformá-la em um grande modelo, aproveitando todas as
experiências dos que já fizeram um bom trabalho.

Era preciso que cada um de nós, mas também a Assem-
bléia e o governador do Estado fizessem a sua parte. A Ambel
não é fruto da vontade de uma só pessoa, mas de todos os
que sabem com clareza que não podemos mais ser prefeitos
em região metropolitana com visão focada nos nossos limites
geográficos. Como prefeitos, temos de entender que o proble-
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ria da cidade vizinha é nosso também. Ë isso que todos pensa-
mos. Foi isso que levou todos a participarem, já por tantas
vezes, de reuniões e debates acalorados. Foi isso que flOS
levou a ser presidente da Ambel. Num determinado momento,
numa dessas reuniões setoriais que aconteceram, ouvi alguém
falando que para tudo é necessário dinheiro. Quando pergiln-
tamos se achavam correto as prefeituras contribLilrem, fica-
mos felizes ao ouvir que todos disseram 'sim'.

Quero ainda dizer que, nesses menos de dez meses em
que a Ambel está sob a batuta do governador Aécio Neves,
vimos que ele realmente mostrou interesse por uma An]bel
forte. Digo isso porque o seu plano de governo incluia não só a
Secretaria, mas o desenvolvimento metropolitano e e preocu-
pação com a região metropolitana. Conversei com ele e com o
hoje secretário Anastasia, perguntando-lhes se iriam dar su-
porte á Ambel para que ela saísse da situacão em que se
encontrava e se tornasse forte e promotora das mudanças de
que a região precisa. Só depois de ouvir deles um "sim" é que
aceitei ser o presidente da Ambel.

Em menos de dez meses, conseguimos fazer a Conferên-
cia das Cidades de 32 cidades da Região Metropolitana. Fomos
a primeira região metropolitana do Brasil a entregar uma pro-
posta e um resultado da Conferência da Região Metropolitana
de Belo Horizonte ao Ministério das Cidades. Já entramos em
contato com tecnicos cia Fundacão João Pinheiro e outros tan-
tos do Estado, engenheiros especialistas na área urbana, para
que nos ajudem. Tenho certeza de que, no proximo ano, depois
desse movimento e das conclusões da Ambel. ao verificar-se
que a lei não está sendo produtiva ou que não nos permite
trabalhar com maior eficácia em determinados pontos, e, por
isso, for, modificada, teremos, sim, grandes efeitos advindos da
Ambel, único árgão capaz de remodelar e determinar as acões
e decisões que devem e precisam ser tomadas em termos de
região metropolitana Acredito que as decisões é que geram
recursos, nenhum recurso aparece antes da decisão. Hoje vejo
com clareza essa decisão de nos reorganizarmos e melhorar-
IT1OS a nossa região metropolitana.

Há muitos debates sobre a criação de outras Ambels.
Elas são necessárias, sim, desde que as cidades sejam
limítrofes, tenham conurbacão e se confundam.



Maria José Marques Cavalcanti
Diretora Técnica da Região Metropolitana da Agência
Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco

Falaremos mais sobre o sistema gestor da Região Me-
tropolitana de Recife, seus aspectos físicos, territoriais e soci-
ais e as estratégias de planejamento, enfocando, principalmen-
te, algumas ações. Abordaremos também nossa programa-
ção de planejamento orçamentário.

As regiões foram criadas de forma centralizada, haven-
do, na sua constituição, os conselhos deliberativo e consultivo
e o órgão técnico. Na verdade, os conselhos não funcionaram
durante boa parte dos anos, pois não se comunicavam: havia
a deliberação de alguns entes, mas a consulta não era uma
prática reinante. O papel do conselho consultivo foi insignifi-
cante, principalmente até 1988, quando da nova Constitui-
ção. O órgão técnico, o Fidem, que cuidava só da região me-
tropolitana, tinha um papel mais favorável no planejamento.

Essa entidade de gestão funcionou para fazer articula-
ções, e tivemos sorte na área de transporte porque houve
uma articulação perfeita com outros entes, seja de governos,
seja de órgãos de gestão operacional. Somente hoje, em 2003,
esse sistema está tomando uma nova forma, com uma
redefinição institucional.

Desde a sua criação, tínhamos um fundo de desenvolvi-
mento da região metropolitana.

O órgão de apoio técnico, criado em 1975,  tinha foco
apenas nos 14 municípios da região metropolitana. Até nos-
sos dias, está ligado à Secretaria do Planejamento - Seplan.
Em 1999 houve uma mudança grande, quando passamos a
atuar em todos os estados. Assim, em vez de falarmos em 14
municípios, passamos a falar em 184 deles, com uma visão
regionalizada

Em 1999, o estado é dividido em regiões de desenvolvi-
mento. Assim foi aprovado o orçamento na Assembléia
Legislativa, que, também a partir de 1999,  tem caráter regio-
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nal. Em 2003 há uma mudanca, com a reforma do estado, e
já não somos fundação de desenvolvimento, mas Agência Es-
tadual de Planejamento e Pesquisa do Estado, havendo uma
fusão de duas entidades: uma, que cuidava de pesquisas, in-
formações e estudos, e outra, que cuidava do pIanearnento
territorial. E uma fusão que vivemos há menos de um ano,
mas está dando frutos positivos porque juntamos duas
temáticas de forma transversal, perpassando as 12 regiões
de desenvolvimento.

Em termos de delegação de funcão, a gestão metropoli-
tana existe desde 1988, mas estados e municípios passaram
a constituir as Secretarias de Desenvolvimento Urbano. Não
poderiam seguir um modelo do governo federal, mas sim um
modelo nacional, que surgisse a partir da experiência. Discutir
o modelo mais apropriado parece-me ser o papel desta As-
sembléia. Há necessidade de um modelo que cuide da região,
com suas diversidades, e não de um modelo pronto a ser
aplicado a qualquer das regiões. Ficamos sem esse modelo de
1 988 a 1994,  o que constituiu um vácuo institucional. Mas,
em 1994,  resgatamos parte do modelo, redefinindo-o em ter-
mos de um sistema Esse sistema passa a ser constituído pelo
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Res-
gatou-se o Fundo de Desenvolvimento dessa região, porém
com um caráter mais rotativo, mais eficaz, e a agência passou
a ter um caráter um pouco mais executivo, e não apenas de
articulação e apoio técnico.

Todo o sistema gestor e as deliberacões do Conselho
Metropolitano são apoiadas em câmaras técnicas. A Câmara
Metropolitana de Política e Defesa Social foi criada hã pouco
mais de um mês. Havia quatro câmaras, mas nenhuma tinha
o foco na área de segurança da região, sendo, portanto, opor-
tuna a criação dessa quinta câmara. Estamos trabalhando tam-
bém com a articulação de fõruns de secretários municipais
sobre os pactos metropolitanos. Esse é o desenho do nosso
sistema, que se baseia numa lei complementar de 1 994

O Conderm á um conselho deliberativo governamental.
Nele têm assento os 14 prefeitos da Região Metropolitana e
14 secretários ou titulares de orgãos do governo do estado.
Como membros consultivos, nele têm assento três deputados



estaduais e 14 vereadores indicados pelas câmaras munici-
pais. Esse é o Conselho que delibera, tem voz e voto.

As câmaras metropolitanas têm o papel de inserir a so-
ciedade civil organizada nesse sistema gestor e funcionam
articulando-se com outras entidades, outras formas de orga-
nização e de gestão, para levar, como proposta de resolução,
todos os assuntos a serem deliberados no Conderm. Temos
hoje cinco câmaras: Câmara de Desenvolvimento Urbano e
Ordenamento de Território, Câmara de Transportes, Câmara
de Saneamento e Meio Ambiente, Câmara de Desenvolvimen-
to Social e Câmara de Defesa Social e Prevenção à Violência.

As principais atribuições do Conselho de Desenvolvimen-
to são a organização, o planejamento e a execução das fun-
ções públicas de interesse comum numa forma partilhada de
gestão. Trata-se de ação integrada dos agentes atuantes na
região no momento em que, por meio das câmaras, faz-se a
parceria, ampliando-se o processo de discussão.

Nesse Conselho, há a definição de políticas e de diretri-
zes, a iniciativa articulada do sistema de informações e gestão
dessa região e toda a programação orçamentária. E importan-
te lembrar que as reuniões ordinárias do Conselho se anteci-
pam à questão do planejamento orçamentário. No Conselho,
há a deliberação sobre as leis de diretrizes da região metropo-
litana, antecipando-se à formulação das leis de diretrizes orça-
mentárias do estado e dos municípios e, como recomenda-
ção, a articulação com o governo federal. O número de mem-
bros que se assentam à mesa para deliberação das questões
metropolitanas é de 45.

Farei uma rápida explanação sobre alguns aspectos da
nossa região metropolitana.

Quanto a recursos naturais, trata-se de um território
extremamente vasto, de áreas protegidas por leis ambientais,
que possui uma fatia estreita do território da planície costeira
e um território de proteção de mananciais, correspondente a
uma parcela bem grande - 1/3 da região. O Território Deste
- assim o denominamos - precisa ser protegido.

Nessa região, há problemas sérios de ocupações e de
movimentos de espaços rurais com pouca atividade de desen-
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volvimento. Nesse território, do verde e das águas, há a inten-
ção de implantar os parques metropolitanos. Os desafios ain-
da san o sistema de gestão pública do solo, principalmente o
controle urbano e ambiental, e a fiscalização, que parece ser
um problema comum a todas as regiões.

Nos aspectos físico- ambientais, estamos falando de uma
área de 2.760km, com uma parte constituída por tabuleiros
e morros. Há um problema também sério de ocupação das
áreas de risco, das encostas e das regiões com atividade aci-
ma de 30%. Há alguns desafios, corno o combate à erosão
marinha na parte costeira e a prevenção de alagamentos. Há
também uma preocupação maior com a habitação em áreas
de risco.

Sobre a infra-estrutura, os grandes desafios são o trans-
porte público de qualidade e o sistema viário mais articulado e
interativo. Dispomos de um sistema radial: do centro de Reci-
fe, ou seja, da ilha onde se iniciou o processo de ocupação da
metrópole, saem linhas radiais que se comunicam com o res-
tante do estado.

Com relação aos aspectos sociais, a região possui 3,3
milhões de habitantes. Trata-se de um desafio, porque a ocu-
pação aí é bastante densa, representando 42% da ocupacão
do estado. Concentra-se nela uma população urbana que su-
pera o índice de ocupação urbana do Brasil, o qual está em
torno de 811,5%j - em nossa região, essa ocupação repre-
senta 95%. Estamos falando de urna população totalmente
urbana, com os sérios conflitos provenientes desse processo
de ocupação. A pirâmide etária representa uma população
extremamente jovem, em percentual bastante elevado. Tra-
ta-se de um desafio, porque o jovem está fora da atividade
econômica e sem muitas opções. Ele é a causa e o efeito da
violência. Esse é um dos maiores desafios da nossa região
metropolitana.

Quanto à área urbana, há um território ocupado na
costa.Trata-se de uma fatia estreita da costa, representando
uma ocupação de 12% e apresentando o desafio da prolife-
ração. Esse problema não é comum. Concluímos um traba-
lho de identificação das ocupações clandestinas e irregulares
na Região Metropolitana de Recife e, simultaneamente, em
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Brasília e em Curitiba. Verificamos que um problema cons-
tante das grandes metrópoles é a proliferação dos
loteamentos clandestinos e irregulares, sem falar na popula-
ção de risco e de favelas.

Nossa estratégia de planejamento começou em 1999, 
focando não apenas a região metropolitana, mas o estado
como um todo. Focamos o estado num contexto regional -
região Nordeste - fazendo toda uma leitura do raio de influ-
ência dessa região, das principais cidades em relação às re-
giões próximas de estados vizinhos. Fizemos toda uma estra-
tégia de desenvolvimento tendo em vista os pólos, os eixos
de atividade económica, as cadeias produtivas e os arranjos
produtivos locais.

Trabalhamos, desde 1999,  com toda a estratégia de
desenvolvimento local voltada para os arranjos e cadeias pro-
dutivas e os eixos de conhecimento, a partir dos centros
tecnológicos, observando as especificidades locais, principal-
mente respeitando as questões ambientais de cada região.

É assim que vemos a metrópole nesse contexto, princi-
palmente no desafio de projetá-la além do local, ou seja, nos
eixos de competitividade, mas também buscando maior inser-
ção social.

É assim que temos trabalhado. Foi assim o Plano
Plurianual de 1999 a 2002 e assim é o Plano Plurianual de
2004 a 2007, buscando desafios nas linhas de competitividade
e de habitabilidade, buscando um foco central de maior inclu-
são social.

Passo agora a dar algumas exemplos de ações que fo-
ram implantadas, algumas delas no eixo institucional do Con-
selho de Desenvolvimento da Região - Conderm.

Um dos programas que tem tido bom êxito é o Progra-
ma Viva o Morro, uma ação institucional da Câmara Metropo-
litana de Meio Ambiente e Saneamento, que, desde 1997,
trabalha em parceria com as prefeituras da região metropoli-
tana, principalmente aquelas que têm em seu território áreas
de ocupação de risco.

Outro projeto dentro do sistema gestor - de habitabilidade
- é o projeto de infra-estrutura em áreas de baixa renda, numa
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área de grande densidade habitacional e de muita pobreza: o
Pró-Metrópole. E um programa que já está assinado com o
Banco Mundial. Os investimentos são da ordem de 84 milhões
e já foram repassados. Esse é um projeto já iniciado e tem
prazo de cinco anos de durabilidade.

Há um projeto de saneamento em parceria com o gover-
no japonês, para acabar com o déficit de saneamento na área
de saneamento ambiental, principalmente de drenagem e es-
gotamento sanitário.

Há outras ações de habitabilidade: parque metroviário,
Nascedouro de Peixinho, como projeto de competitividade,
Parque Itacaruna e antiga fábrica têxtil. Temos um projeto de
competitividade, o Porto Digital, no Bairro do Recife. Trata-se
de um projeto da indústria de informática, que obteve resulta-
dos positivos.

Desafios: projeto de competitividade e plano de seguran-
ça. Trata-se de uma ação que está para ser assinada no dia
17 deste mês com o Ministério da Justica. Também é
institucional, coro a participação da sociedade civil organizada,
por meio da câmara metropolitana.

Em nosso plano plurianual, está espelhado todo o plane-
jamento a partir das principais acões realizadas e dos princi-
pais problemas Estão os dois eixos, competitividade e
habitabilidade, com todos os projetos e ações que serão de-
senvolvidos.

Parece-me que este vai ser o século das metrópoles.
Estamos falando de 15 cidades mundiais ou megacidades, com
mais de 15 milhões de habitantes, de 40, com 5 milhões, e
de mais de 300, com 1 milhão de habitantes. No Brasil, 1 /3
da população mora nas 12 maiores metrópoles. A forma, a
estrutura, o território e o funcionamento das cidades reque-
rem estudos, planejamento e gestão em escala regional.
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Fernando Ortiz
Representante do Consórcio Intermunicipal Grande ABC - SP

Há trinta anos trabalho na região do ABC e, nos últimos
sete, trabalho no Consórcio Intermunicípal do Grande ABC, que,
na verdade, é uma construção institucional. Como mostrarei
aqui, o Consórcio envolve um tripé de instituições. Também vivi
a experiência da constituição das regiões metropolitanas, que,
em São Paulo, aconteceu em 1974, quando estava iniciando
minha carreira. Passei por certa frustração ao ver o fracasso
das estruturas de planejamento na região metropolitana. Por
causa da falta de planejamento, enfrentamos forte crise.

A região do ABC tinha grande potencial de desenvolvi-
mento. Por encontrar-se no caminho entre o porto e a capital,
atraiu grande número de empresas. Nos anos 80, verifica-
mos a falta de um planejamento da região metropolitana. Essa
potencialidade começou a se transformar em deseconomias
externas, e as empresas, percebendo isso, começaram a sair
da região do Grande ABC, ensejando uma crise econômica e
social muito séria.

Nesse contexto, os municípios do ABC estão diante de
um vazio de planejamento, da ausência da região metropolita-
na. Mais ao final, tentaremos pontuar as razões pelas quais
essas estruturas metropolitanas, em geral, não funcionaram.

A experiência desses últimos 13 anos, desde a constitui-
ção do Consórcio de Municípios e, depois, de seus braços de
atuação, tem sido bem-sucedida. Tem seus problemas, mas é
uma experiência concreta.

A Região Metropolitana de São Paulo reúne 39 municí-
pios, com 18 milhões de habitantes; a região do ABC está no
sudeste da região metropolitana, com 2,3 milhões de habitan-
tes, numa área que representa cerca de 13% da área metro-
politana, que é de 840km2 . Temos cerca de 8 mil km 2 na
região.

Os sete municípios são: São Bernardo, Diadema, São
Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
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Serra, que é o município menor, com 11 mil habitantes. A
região construiu toda uma identidade a partir dos caminhos
do planalto paulista para o porto, São Vicente, a começar pela
velha estrada do Caminho do Mar, em 1 700. Depois, veio a
ferrovia, que agregou todos estes micipios mais ao leste:
Santo André, Mauã, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em
seguida, veio a Via Anchieta, que foi um marco para o desen-
volvimento industrial da região, com a entrada da indústria
automobilística. E, mais recentemente, a Via Imigrantes.

Consideramos que esse fator viário foi o grande instru-
mento de agregação e de construção da identidade regional,
embora haja diversidades claras entre os sete municípios, seja
na implantação urbana, seja no seu perfil econômico e social.

Estamos na borda do planalto paulista, junto aos con-
trafortes da Serra do Mar Há um dado importante da re-
gião. Existe ali um grande reservatório da Billings, que inicial-
mente foi projetado e implantado para a producão de energia
eletrica para a região de São Paulo: uma usina hidrelétrica
para aproveitar o potencial de 700111 de desnível que há en-
tre a região de Santos e a região do planalto, e que hoje
ganhou uni outro perfil, sendo um importante manancial de
abastecimento para a região de São Paulo, que é muito críti-
ca nesse aspecto.

Acho que apenas São Paulo e a Cidade do México não
estão na foz de grandes rios, mas na cabeceira. Portanto, a
questão hidrica (o abastecimento de água para a região da
metrópole paulista e a preservação dos mananciais hidricos) é
muito importante A área de proteção da Bacia da Billings cons-
titui mais da metade de todo o território do ABC paulista.

Dos nossos municípios, São Bernardo é o que tem a
maior população - 700 mil habitantes -, e Rio Grande da Ser-
ra, a menor. No total, temos 2,3 milhões de pessoas agrega-
das nessa região.

Quanto às receitas municipais, há unia grande diferença
entre os municípios, o que não impediu que atuassem, nos
últimos anos, de maneira irmanada.

Quanto á receita per capita, São Caetano é o município
mais privilegiado. Não é por' acaso que tem o melhor indice de
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qualidade de vida do País. É um território pequeno, com popu-
lação estável há mais de 20 anos. Tem receita importante da
indústria automobilística.

Sobre a constituição do Consórcio, veio como resposta a
esse vácuo.Surgiu da necessidade de responder à ausência
da região metropolitana e de se construir um processo de
planejamento para a retomada do desenvolvimento da região,
que passava por forte crise. Essa crise se prolongou pela dé-
cada de 80, e em 1990 constituiu-se o Consórcio
Intermunicipal.

A partir da interlocução que os municípios quiseram es-
tabelecer com a sociedade, foi constituído o Fórum de Cidada-
nia do Grande ABC, das entidades da sociedade de todo o
Grande ABC. Mais de 100 entidades se uniram para estabele-
cer interlocução institucional com o Consórcio dos Municípios.

Nesse processo de crise, tivemos a experiência das câ-
maras setoriais, que foi muito importante. A proposta surgiu do
ambiente sindical, para construir um diálogo entre trabalhado-
res, empregados e o governo, em seus três níveis - federal,
estadual e municipal. Naquele momento, permitiu-se a constru-
ção de acordos, consensos, em que se encontrou um modelo
de solução de problemas. Antes de ser uma explicitação de
conflitos, foi a busca de uma negociação que pudesse constituir
um processo virtual em que todas as partes ganhassem.

A partir desse pequeno modelo setorial, em 1997,  cons-
tituiu-se a Câmara Regional do Grande ABC, em que se pensa-
va em todas as políticas públicas regionais. Tínhamos
interlocução forte com a sociedade por meio do fórum. Na
época, convidamos o governo do estado a compor a Câmara
Regional, que não tem personalidade jurídica, mas tem estatu-
to e impõe-se pela vontade política das partes.

Em 1998, surgiu o subcomitê, estrutura que nasceu da
legislação hídrica. Constituímos uma sub-bacia do Alto do Re-
servatório Billings e do Alto do Tamanduateí, em Meninos. Esse
subcomitê é órgão independente, tendo vínculo direto com as
estruturas do estado, mas está em permanente diálogo com
as estruturas do Consórcio e da Câmara Regional. Tem sede
no mesmo prédio.



Para fomentar o desenvolvimento do setor privado - re-
clame das pequenas e médias erripresas no processo de
reestruturacão industrial, de modernização e de automacão -,
constituiu-se, em 1998,  a Agência de Desenvolvimento do Gran-
de ABC, e, em dezembro de 2002, instalamos sede própria
em Santo André.

O financiamento do Consórcio foi concebido de maneira
solidária e proporcional. E totalmente financiado pelos municí-
pios, que participam com cotas proporcionais a suas receitas.
o orçamento anual gira em torno de R$`1,2 milhão, cobrindo
os custos administrativos, uma vez que o corpo técnico é pago
pelas prefeituras. Sou técnico de carreira da Prefeitura de
São Bernardo. Cada prefeitura coloca um ou dois técnicos à
disposição, dependendo das possibilidades. As deliberações
são tomadas no ãmbito do Conselho dos sete prefeitos, com o
apoio do corpo técnico. Os grupos temáticos são constituídos
por técnicos dos municípios, que desenvolvem discussões, le-
vando-as à deliberação dos prefeitos A presidência do Conse-
lho se dá por rodízio. Cada prefeito cumpre mandato de um
ano para que todos os municípios tenham a oportunidade de
assumir a coordenação geral dos trabalhos. Atualmente,
Diadema está na gestão.

Os processos deliberativos não se dão por votos. Os gru-
pos de trabalho discutem a questão exaustivamente, até al-
cançarem o consenso; Caso contrário, deixam-na para delibe-
ração posterior. O conselho deliberativo se reúne trimestral-
mente, e o comitê executivo, mensal ou quinzenalmente, de-
pendendo do ntimero de deliberações.

Os participantes são o governo do estado, as prefeitu-
ras, parlamentares - vereadores, deputados estaduais e fede-
rais -. fórum da cidadania, entidades empresariais, associa-
ções industriais e comerciais, sindicatos e entidades não filiadas
diretamente ao fórum da cidadania, mas membros da Cãma-
ra Regional. O conselho deliberativo compõe-se de 43 mem-
bros, com grupos temáticos envolvendo o estado e a socieda-
de civil. O ato de instalação contou com a presença do gover-
nador, das autoridades da região e da sociedade civil, que
apoiaram a iniciativa. As reuniões do conselho deliberativo,
dependendo do período, são trimestrais ou quadrimestrais.
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Por último, em 1998, sentimos a necessidade de ter
uma agência de fomento, que foi estruturada com o fim de,
primeiro, constituir um banco de dados econômicos e sociais
para a região. Segundo, desenvolver um marketing regional.
De repente, nós nos demos conta de que, apesar de todo o
potencial e pujança econômica da região do ABC, a imagem
que se tinha externamente não era muito positiva. Transparecia
mais a imagem de um ambiente de conflitos e dificuldades,
fruto dessa crise vivenciada. Terceiro, constituir um fundo de
apoio e financiamento para as pequenas e médias empresas.
Os participantes são associações comerciais e industriais da
região como Cieps, sindicatos, Sebrae, empresas dos pólos
mais importantes como o petroquímico e o automobilístico, e
as universidades instaladas na região. Cabe destacar aí que o
financiamento dessa agência não é feito só com recursos pú-
blicos. Os municípios participam com 49%, e a sociedade civil,
através dessas entidades, tem 51% das ações, o que lhe per-
mite, portanto, o controle da agência e, de certa forma, ga-
rante sua continuidade, independentemente da vontade políti-
ca dos prefeitos que possam passar pelo ABC.

Os trabalhos dos departamentos técnicos são levados
mensalmente à análise da agência, que tem uma diretoria pró-
pria. Inicialmente, a direção da agência ficou com o setor pú-
blico, por vontade do próprio grupo parceiro, mas, desde o
ano passado, a diretoria é da entidade civil, no caso, o grupo
de empresários do setor petroquímico que assumiu a presi-
dência. Assim, sucessivamente, já decidiram que haverá um
rodízio a cada dois anos entre as várias entidades parceiras.

Queremos apresentar, de um elenco muito grande de
realizações, apenas algumas importantes, resultado desse
processo de planejamento e articulação de ações. E o caso
das obras civis viárias e de drenagem: boa parte das áreas
foram cedidas por empresas que, nesse processo de diálogo
permanente, sentiram uma confiança no processo a ponto
de ceder áreas, o que é muito raro, porque os custos de
desapropriação são muito elevados. Já fizemos uma série de
obras de recuperação das nossas principais vias da região -
Av. dos Estados e Via Anchieta, que tinham alguns gargalos
em trevos - e de alguns trechos da Av. do Estado.
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Realizamos, em parceria com o governo do estado,
que tinha desenvolvido um plano de macrodrenagem, um
conjunto de piscirlões, que são várzeas artificiais, para res-
gatar aquilo que os rios da nossa região perderam, pois os
processos de inundação eram muito frequentes, com re-
percussões econômicas e sociais muito fortes. Começamos
as obras pelas cabeceiras dos rins. Já ternos 13 piscinões
prontos e 3 em obras, com 2,5 milhões de rn 3 já implanta-
dos, e o projeto total prevê 5 milhões de m. Temos desde
pequenos piscinões, com 80,100 mil m 3 , até um gigante,
de 800 mil m, na região de Mauá, em terrenos cedidos por
empresas. Com isso esperamos eliminar de vez os proble-
mas de enchentes na região.

Dispomos de um grande hospital regional, que é com-
partilhado por todos os municípios da região do ABC. Na ver-
dade, são dois: o maior, em Santo André, e outro, um pouco
menor, em Diadema. São hospitais de especialidade, focados,
sobretudo, nas ocorrências mais incidentes na região do ABC,
sobretudo traumatologia. Dadas as vias que atravessam a re-
gião, temos um grande número de acidentes,

Há uma negociação importante com o governo do est.-i-
do para a implantacão cio anel rodoviário. O estado implantou
todo um trecho. A segunda etapa seria o Anel Norte. Como a
região do ABC é articulada e organizada, o estado inverteu a
prioridade, colocando o trecho sul do anel, pois o plano inicial
era apenas até a Via Anchieta. Nossa contr'npartida será o
prolongamento do trecho até Mauá, o que muito importan-
te, pois é a última região com áreas para implantacão de in-
dústrias. Assinamos um acordo com São Paulo e Guarulhos
para que, até a implantação do trecho leste, se melhore a
ligação com o aeroporto de Guarulhos, numa parceria que
supera a região do Gi'ande ABC, de São Paulo e de Guarulhos.

O Mova é o programa de alfabetização de adultos, coor-
denado pelos sindicatos da região - atualmente pelo dos
metalúrgicos - em parceria corn municípios que oferecem pro-
fessores, enquanto o estado viabiliza as salas de aula. Há um
programa com crianças e jovens que põe à disposição urna
rede de serviços. Recentemente, incluíram um trabalho com
os menores infratores, com a implantação de um programa
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de liberdade assistida. Para 2004, estão previstas duas uni-
dades de internação destinadas aos casos mais graves.

Nos últimos dois anos começou uma importante articu-
lação com o governo federal, em grande parte construída pela
representação dos deputados federais, que passaram a apre-
sentar emendas coletivas independentemente de partidos. Com
isso, iniciamos a implantação de coletor-tronco a partir de Ri-
beirão Pires e Mauá, que será muito importante para o sanea-
mento da região e para a garantia da preservação da qualida-
de de água da represa.

Naturalmente, com a eleição de um presidente da re-
gião, temos uma atenção mais presente. Entretanto isso não
se deve ao fato de o Lula ser presidente, mas ao trabalho
desenvolvido, pois a região tem articulação e um plano elabo-
rado. Construímos, a partir de 2000, um plano estratégico, o
que nos dá a fundamentação necessária para a busca de re-
cursos. Este ano visitaram-nos os ministros da Saúde, da Casa
Civil e das Cidades. Agora estamos concluindo um conjunto de
propostas para financiamentos de projetos nos setores de
saneamento, saúde, habitação e infra-estrutura. A agência
constrói parcerias importantes com entidades de fomento da
Europa, da América e dos Estados Unidos, além de uma rede
de incubadoras de pequenas empresas. Destaco a implanta-
ção de um posto avançado do BNDES para o financiamento
dos negócios de pequeno porte, facilitando o processo buro-
crático.

Esse conjunto de instituições constitui o que denomina-
mos Sistema de Planejamento Regional do Grande ABC, que
reproduz, em pequena escala, um modelo que deveria ser o
da região metropolitana.

Destaque-se que toda essa construção, ao contrário do
que aconteceu com o modelo metropolitano, tal como temos
até aqui, nasceu de uma experiência de baixo para cima. Atri-
buo grande parte desse sucesso a essa construção que vem
da vontade política da sociedade civil e à qual a expressão
política vem atender.

Houve todo um processo de debate com a sociedade,
com a participação muito grande de entidades, que se



consubstanciou em um conjunto de programas. O planejamen-
to estratégico da região está estruturado segundo sete gran-
des eixos: um deles é educação e tecnologia; um outro seria a
sustentabilidade das áreas dos mananciais, que é fundamen-
tal não só para a região do ABC, mas para a toda a Grande
São Paulo; outro seria acessibilidade e infra-estrutura, que são
fundamentais para a estrutura econômica da região; a busca
da diversificação e o fortalecimento das cadeias produtivas,
sobretudo aproveitando o potencial dos mananciais para o tu-
rismo de lazer, histórico e ecológico, pois ternos um patrimônio
histórico importante e uma reserva de floresta de mata atlân-
tica tambem muito importante. Há de se destacar a busca de
um resgaste da qualidade de vida urbana. As regiões que so-
frem uni desenvolvimento industrial explosivo, como é o nosso
caso, deixam um passivo de qualidade ambiental e arquitetônica
muito sério. Buscamos, então, um convênio com os cursos de
arquitetura da região, a fim de trabalhar essa questão.

Quando falamos de identidade regional e estruturas cons-
titucionais, estamos falando dessa construção que estamos
fazendo no ABC, envolvendo a busca da melhoria da qualidade
das nossas estruturas públicas, com a modernização, com a
informatização, com maior participação nas nossas câmaras.
Nesse ponto os nossos veículos de comunicação têm dado
uma colaboração importante, já que montaram até mesmo
um sistema de avaliação permanente das nossas estruturas
de serviço nas prefeituras e nas câmaras municipais, tornan-
do-se uma maneira efetiva de a sociedade civil organizada co-
laborar para que se melhorem as estruturas institucionais.

Há também a questão da identidade da região, que não
era muito definida, até porque mais de 60% da população do
ABC hoje ainda é constituída de imigrantes, ou seja, de pessoas
que não nasceram na região e que, portanto, ainda não têm
unia identificação forte com ela.

Uni outro ponto seriarri os programas de inclusão social.
Naturalmente, esse crescimento explosivo trouxe um progres-
SO econômico, mas deixou um passivo social muito grave, com
uma grande parcela da população vivendo em condições pre-
cárias de habitação. Assim, políticas de inclusão social são
fundamentais, a fim de resgatar a qualidade de vida da região.



Para efeito de debate, gostaria de referir-me a algumas
questões que nos parecem relevantes na concepção atual das
regiões metropolitanas.

Uma delas é a questão da composição autoritária. A nossa
região, talvez a mais antiga, foi constituída ainda nos anos 70,
portanto de cima para baixo. A adesão dos municípios não é
voluntária. E essa nos parece ser uma questão fundamental
para que se adapte bem às necessidades da região. Não há
respeito às diversidades e às necessidades sub-regionais. So-
mas uma sub-região dentro da região metropolitana. Não que-
remos ser uma região metropolitana, queremos apenas ter o
reconhecimento institucional de uma sub-região que tem uma
identidade e já mostrou a capacidade de auto-organizar-se.
Esperamos que o estado legisle apenas para articular essas
várias ações sub-regionais e que dê o suporte necessário de
recursos, mas deixando aos municípios flexibilidade para adap-
tar a legislação específica - a nrnhient.al, a de uso do solo - às
necessidades sub-regionais.

Não há fiscalização. O estado legisla, o que é sua atribui-
ção, mas não tem um carpo de fiscalização. No nosso caso,
isso levou a uma situação caótica, sobretudo na área de prote-
ção dos mananciais.

As regulamentações legais devem passar em detalhes
pela Assembléia Legislativa. E uma deliberação lenta e difícil,
uma vez que as regiões metropolitanas não têm uma repre-
sentação proporcional.

Em São Paulo, percebemos que a representação dos
deputados do interior é muito mais forte, portanto eles não
estão suficientemente sensibilizados para fazer modificações
rápidas. Basta pensar que nossa lei de proteção dos mananci-
ais é de 1979,  com graves distorções, gerando prejuízos muito
grandes e uma ocupação desordenada da região. Por ser ex-
cessivamente restritiva e sem fiscalização, ela sofreu uma al-
teração de caráter' geral pela Assembléia Legislativa e ficou
dependendo, há cinco anos, de uma regulamentação posteri-
or. Essa regulamentação ainda não foi feita, por isso ainda
vigora a legislação de 1979.

Quero falar da dificuldade de dependermos de
detalhamento por regulamentação do estado ou da Assem-
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bleia Legislativa. A regulamentação da lei estadual poderia ter
sido delegada às câmaras municipais, estabelecendo-se ape-
nas as diretrizes.

Alguns princípios poderiam nortear uma reforma dessa
legislação. E fundamental fazer urna reformulação de alguns
artigos da Constituição Federal no que tange à competência
dos entes federados e das associações de municípios, que
não são reconhecidas institucionalmente, o que dificulta a cap-
tação e a gestão dos recursos públicos.

É necessário respeito à autonomia municipal, garantindo
que a adesão a essas ações e às regiões metropolitanas seja
voluntária e que os municípios tenham um papel deliberativo; é
necessário o reconhecimento das ações sub-regionais e a ga-
rantia de representação da sociedade civil organizada.

Que os estados, formalmente, tenham recursos especí-
ficos, previstos para as regiões metropolitanas e previamente
negociados com os municípios da região.

Que a fiscalização, mesmo da legislação, no âmbito esta-
dual, seja delegada aos municípios.

Que as normas, no nível estadual. sejam apenas dire-
trizes gerais, deixando-se essa regulamentação para os mu-
nicipios.
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Aspectos físicos, sociais e econômicos de
regiões metropolitanas: meio ambiente, uso do

solo, saneamento básico, transportes e
sistemas viários, habitação, segurança



José Carlos Carvalho
Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

Não podemos refletir sobre os problemas ambientais que
afetam as regiões metropolitanas brasileiras, especialmente
as conurbadas, sem examinar, ainda que sucintamente, o pro-
cesso de urbanização da sociedade brasileira.

O Brasil passou por um processo extremamente acele-
rado de urbanização. No contexto das nações, a sociedade
brasileira se apresenta como a que se urbanizou em espaço
mais curto de tempo. Na década de 60, nosso país era prati-
camente rural. Em quatro décadas, tempo muito curto na his-
tória de uma nação, inverteu-se completamente sua equação
demográfica. Isso não ocorreu em nenhuma outra grande na-
ção do mundo.

Há quatro décadas, 70% da população brasileira esta-
vam no meio rural; hoje, mais de 80% está na cidade. Em
decorrência de um processo de migração único e acelerado, o
surgimento das metrópoles e das regiões conurbadas provo-
cou verdadeiro caos.

Esse é o primeiro ponto que gostaria de trazer à reflexão
dos participantes deste seminário. E preciso ter absolutamen-
te claro que o caos urbano decorrente do processo acelerado
de urbanização e da expansão desordenada das cidades está
rigorosamente associado à desordem ambiental.

Outro aspecto relevante para discussão é que a questão
ambiental não pode ser discutida separadamente das ques-
tões econômicas e das questões sociais: os problemas
ambientais urbanos no Brasil estão desigualmente distribuí-
dos, concentrados nas periferias, nos bairros mais pobres e
nas favelas das grandes cidades. Não há esgoto a céu aberto
ou lixão em bairro de classe média. A abordagem integrada é
fundamental não apenas para a compreensão dos problemas
ambientais urbanos, mas também para o encaminhamento de
ações requeridas para resolvê-los.

85



Nesse processo de expansão desordenada das metró-
poles, das regiões conurbadas, duas questões cruciais reme-
tem-nos aos problemas ambientais urbanos, já que contribu-
em decisivamente para degradar a qualidade de vida das nos-
sas cidades: o lixo e o esgoto. O que fazemos com o lixo,
desde sua geração em nossas residências até sua disposição
final? Na maioria dos casos, ele é lançado em lixões a céu
aberto, sem nenhum controle ambiental. Quanto ao esgoto,
não raro é lancado in natura nos rios. Quase todos os rios
brasileiros do Sul e do Sudeste que atravessam nossas regi-
ões metropolitanas estão praticamente mortos, em razão da
poluição por lançamento de efluentes industriais, estes cada
vez em menor escala, e do lançamento do esgoto in natura,
sem tratamento, nos cursos d'água. Essa é nossa realidade.

Outro grave problema é a expansão descontrolada da
fronteira das cidades. Sobretudo na RMBH, em razão de sua
topografia, isso contribuiu decisivamente para agravar os pro-
blemas ambientais Boa parte dos assentamentos em Belo
Horizonte - alguns formados de maneira aleatória, outros au-
torizados pelos poderes públicos municipais - está em fundo
de vales inundáveis.

Não são poucos os bairros construídos nesse processo
caótico. Não soubemos preservar os nossos fundos de vales
como área ambiental fundamental para a captação das águas
pluviais. Essa é urna questão fundamental.

Outra questão muito comum em nossa região metropo-
litana e em estreita conexão com a desordem ambiental de
nossas cidades é a expansão dos assentamentos humanos
em áreas declivosas, até mesmo com risco geológico. Isso
constitui um grave problema.

É fundamental discutir caminhos que permitam a gestão
integrada dos municípios. A discussão sobre a necessidade de
uma gestão integrada nos remete ao conceito de região me-
tropolitana e a outros conceitos de integração de municípios,
porque não é possível resolver, de maneira definitiva, proble-
mas ambientais de regiões conurbadas parando na divisão
política dos municípios. O Brasil evoluiu muito nessa questão
com a nova lei de gestão dos recursos hídricos em fase de
implantação, que criou a figura da gestão de bacias
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hidrográficas. E, nesse contexto, criou o locus institucional, a
oportunidade de integração das políticas públicas no território
de uma bacia, fazendo com que seja possível buscar a gestão
integrada. Esse é um ponto muito importante sobre o qual
gostaria de refletir com os participantes do seminário. O fede-
ralismo brasileiro, por ser extremamente verticalizado, não
criou, ao longo da história, mecanismos de cooperação multi-
lateral ou bilateral entre os entes da Federação, fazendo com
que o que é intermunicipal passe a ser tratado como estadual
e o que é interestadual seja remetido diretamente à gestão
federal, sem que seja possível obter a sinergia necessária para
a solução de problemas ambientais comuns às regiões
conurbadas. Isso é inevitável. O Brasil terá que encontrar os
mecanismos institucionais para estimular a gestão integrada,
até porque não será possível resolver esses problemas de
maneira isolada. Veja-se o caso do tratamento de esgoto, cuja
solução depende, muitas vezes, de uma gestão integrada. Há
rios que cortam duas ou três cidades conurbadas. Não adian-
ta tratar o esgoto a jusante se não for tratado a montante.
São problemas ambientais claros, cujas soluções vão reque-
rer, cada dia mais, uma nova visão dos gestores públicos.

Quando falamos de esgotos, associamos essa proble-
mática à gestão de recursos hídricos. Podemos encaminhar a
solução por meio das bacias hidrográficas e dos comitês de
bacias, que são a novidade das políticas públicas brasileiras,
para permitir um locus de gestão integrada que estimule a
cooperação multilateral entre os entes da Federação. No âm-
bito de uma bacia hidrográfica, temos um locus de decisão
que congrega, simultaneamente, o governo federal, os esta-
dos, os municípios, os usuários de água e a sociedade civil -
consolidando um processo de gestão colegiada e participativa
que, a meu ver, representa a mais importante reforma do
estado brasileiro.

Por meio da gestão colegiada e participativa no âmbito
da bacia hidrográfica, estaremos fazendo a ruptura com o
modelo clássico de gestão do estado, baseado em decisões
monolíticas e unilaterais da autoridade governamental. Essas
questões parecem-nos fundamentais na discussão dos proble-
mas ambientais não apenas das regiões metropolitanas, mas
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de uma série de outras áreas conurbadas do estado u do Pais
que merecem uma gestão integrada.

Embora seja pretensão natural - e reconhecidamente
importante - de todos os municípios um aterro sanitário ou
uma usina de lixo, isso é absolutamente desnecessário. Não
faz mais sentido, nesse contexto de integração para a solução
dos problemas ambientais e metropolitanos de grandes cida-
des ou de áreas conurbadas, exigir que cada município tenha
um aterro sanitário, quando é possivel uma solução integrada
entre dois, três, quatro ou cinco municípios. Assim, custos e
meios serão compartilhados e reduzidos, obtendo-se mais
sinergia, eficácia e soluções para o encaminhamento dos pro-
blemas ambientais.

Isso vale para o lixo e para o tratamento de esgoto, le-
vando-se em conta que a principal fonte de poluição dos recur-
sos hidrícos brasileiros hoje é o lançamento de esgoto in natura
rios cursos d'água, não mais OS lancamentos de efluentes in-
dustriais. As indústrias, mal ou bern. sobretudo as grandes,
caminharam de maneira acelerada para cumprir a legislação
brasileira e têm hoje razoável grau de tratamento dos seus
efluentes. Por outro lado, o poder público não fez o seu dever
de casa. Uma outra questão interessante. O titular da conces-
são de esgoto no Brasil é o niunicípio, Na maioria dos esta-
dos, as principais operadoras são empresas estatais, e o que
é exigido do setor privado não vem sendo, ao longo do tempo,
aplicado pelo setor púbico, o que é fundamental para que en-
caminhemos a solucão dessas questões. Será nesse contexto
que criaremos as condições objetivas para resolver os proble-
mas ambientais metropolitanos e, sobretudo, ambientais ur-
banos do Brasil?

Há um ponto final que gostaria de deixar para a nossa
discussão. Não serão só os investimentos públicos que resol-
verão os problemas ambientais urbanos brasileiros. A gestão
ambiental moderna ultrapassa as fronteiras do estado para
situar-se no seio da sociedade, ria esfera da cidadania. Não
adianta a prefeitura ou um conjunto delas dispor do aterro
sanitário mais moderno, com a mais avançada tecnologia dis-
ponível para fazer a disposição final e o tratamento do lixo, se
as pessoas continuarem jogando lixo na rua. Temos também
que lidar com essas questões se quisermos resolver proble-
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mas ambientais da dimensão dos nossos. Para isso, outros
instrumentos são fundamentais. Temos de pensar na Agenda
21 local, temos de construir alternativas de mobilização de
sociedade, porque não resolveremos os problemas ambientais
brasileiros - como não ocorreu em nenhum outro lugar do
mundo - sem cidadania e o engajamento ativo da população.

Boa parte da solução desses problemas depende de
mudanças de comportamento da sociedade e de atitudes
dos cidadãos. Nesse contexto, precisamos discutir a solu-
ção dos problemas ambientais metropolitanos, sobretudo
os mais graves.

Temos ainda o problema da expansão urbana. Não po-
demos continuar permitindo a expansão urbana em fundos de
vales inundáveis e em áreas declivosas, com risco geológico. E
um crime que se perpetra exatamente contra a população
mais pobre, porque é aí que está morando a pobreza do Bra-
sil, com todos os danos que isso representa.
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Edézio Teixeira de Carvalho
Geólogo, Membro da Associação Brasileira de Geologia e de

Engenharia Ambiental - A8GE - Nucleo MG

Quando o guarda de trânsito substitui o semáforo, nin-
guém se opõe a essa substituição, porque todos reconhecem,
naquele trabalho, a necessidade de resolver a questão
contextual. Isso acontece na geologia de maneira muito nítida,
provavelmente mais da que na maioria das profissões. O geólogo
é corno o cirurgião: precisa ter liberdade para operar sobre a
face da terra, do mesmo modo que o cirurgião precisa ter
liberdade para operar sobre o corpo humano. Nenhum bisturi
poderá ser conduzido por uma legislação não contextualizada.

A geologia localiza poços de petróleo a 2,5 mil metros
de lâmina d'água e é incapaz de extrai-los. O engenheiro é
capaz de fazê-lo, mas não de localizá-los. Portanto, a coopera-
ção técnica de maior êxito da história da humanidade deu-se
ao longo do século XX, na realimentação cotidiana entre os
trabalhos do geólogo e dos varios engenheiros. Se produzir
petróleo é bom ou mau ambientalmente, essa é outra ques-
tão. Precisamos passar gradualmente do petróleo a outras
formas de energia.

Imaginem urna série de círculos: um grande, represen-
tando a cidade central de um aglomerado metropolitano, ro-
deado de vários circulos menores. Veremos que, entre a cida-
de central e as periféricas, ternos uni espaco livre ou não
ocupado que chamaria de intra-urbano. Entre todo esse aglo-
merado e uma cidade distante, isolada, teriamos um espaço
interurbano.

O secretário de Estado de Meio Ambiente afirmou que
todos os rios brasileiros estão mortos. Eu lhes digo que não há
rio vivo em terra morta nem há rio morto em terra viva Preci-
samos olhar para nossa terra por meio de fotografias aéreas,
sequenciais, coloridas. E necessário reintroduzir esse instru-
mental de trabalho. Qual é a diferença entre uni aglomerado
metropolitano, do ponto de vista da geologia, e unia cidade
isolada? Nas cidades isoladas, os problemas são resolvidos



um a um, não se conectando necessariamente com outros
problemas. Num aglomerado metropolitano, se um rio passa
por uma das cidades seguindo para outra, aquela primeira
cidade por onde passa tem de pensar que rio abaixo não mora
inimigo. E o amigo que mora rio abaixo está muito próximo;
portanto não há distância suficiente para atenuação do impac-
to, por exemplo, de todos os desvios da trajetória
ambientalmente ideal da água, que é a infiltração para o es-
coamento. Se fizermos uma obra de macrodrenagem urbana,
poderemos fazer com que a água retorne ao mar precoce-
mente ou ainda determinando inundações da área do nosso
vizinho. Isso a região metropolitana nos proporciona, diferen-
temente da cidade isolada, que se encontra distante das ou-
tras. Essa é uma forma de se olhar para a questão geológica.
Se fizermos uma pequena viagem entre General Carneiro e o
Bairro Castanheiras, no município vizinho de Saberá, percebe-
remos um cordão de resíduos da construção civil - resíduos
de caçamba - na beira da estrada. E a utilização indevida do
espaço intra-urbano. 0 pessoal que coleta material nas cons-
truções e nas reformas de casas transporta-o para o espaço
intra-urbano, que se torna um pouco "terra de ninguém". Todo
esse material é geológico. Não importa que tenha sido mani-
pulado pelo homem, isso não faz com que deixe de ser geoló-
gico. Costumo dizer a meus colegas que 90% dos processos
do metabolismo urbano são puro processo geológico. Eles
ameaçam reagir, mas digo-lhes que estou disposto a discutir
os outros 10%, porque a faca impessoal no peito de quem foi
desalojado da atividade rural e veio para uma de nossas pente-
rias tem tudo a ver com o uso do solo também no espaço
rural. A faca do excluído é processo geológico, além de ser
também sociológico, policial, etc. Todos os fatores da
sustentabilidade são geológicos e podem, eventualmente, ser
potencializados pelo sol. Esse é o único fator extraplanetánio
da sustenta bilidade. Mas de que maneira o sol nos presta
seus serviços? Aquecendo as águas do mar e provocando a
sua evaporação, pois é daí que vem toda a ilimitada possibilida-
de de abastecimento de água doce sobre a terra; e não há
fato geológico que mostre que isso vai mudar. A chuva de hoje
é a que se evaporou anteontem. E claro que há alguma evapo-
ração do próprio continente, mas essa evaporação sempre



teve uma origem primeira no mar. A grande reserva de água
doce é a água salgada do mar.

Temos aqui os fatores da sustentabilidade, como a
geodinâmica interna, de que as águas termais de Goiás são
exemplo. Podemos interferir na manifestação da geodinâmica
externa como fator de sustentabilidade e danificá-la, mas ainda
não conseguimos mexer com a grande geodinârnica interna,
que cria todos os fatores. E ela produz, por exemplo, a terra
roxa de São Paulo e os minérios do Quadrilátero Ferrifero.

A composição atmosférica produz toda a nossa bia massa,
por meio da incorporação aos componentes vegetais.

Quanto aos minerais, rochas industriais e materiais de
construção, o maior produtor mineral brasileiro é, de longe,
Minas Gerais. São Paulo é um pigmeu mineral, mas produziu
ano passado, 97 milhões de m 3 de brita, o que equivale a mais
ou menos 200 milhões de toneladas, a maior parte concen-
trada na Grande São Paulo.

Quanto ao suporte físico dos assentamentos humanos à
absorção de impactos ambientais e ao suporte de paisagens
excepcionais, cumpre observar que tudo está relacionado com
a água: a produção de minério, de estradas, de cidades...

O Brasil ainda não percebeu que muitos problemas se
devem às quatro grandes migrações que tivemos num período
de 40 anos: a migração focando Brasília e Manaus: a migra-
ção em busca do litoral - um pouco coritida por causa de
Brasília; a migração buscando as cidades: e a migração bus-
cando o alto de morro.

Nós, que viviamos no fundo dos vales, porque era lá que
passava a ferrovia, subimos para o alto do morro, mas não
levamos nenhum compromisso de realizar construções. E a
civilização atual olha para o alto do morro e logo pensa em
construir, fazendo urna escadinha que desça com a água de
uma altura de 300 metros. Mas essa não é a forma correta
de se pensar. Os geólogos pensam diferente, a água tem de
descer por dentro. Na realidade, o que deve ser levado para o
alto do morro é o compromisso de captar águas pluviais. A
captação de águas pluviais não é somente para terras áridas
ou semi-áridas.
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Existe nítida conexão entre os fatores geológicos da
sustenta bilidade, tanto que a estratégia para combater as inun-
dações de São Paulo é a mesma usada para evitar o raciona-
mento provocado pelas inundações nessa cidade. São Paulo
recebe 8 mil m 3 de água por ano e gasta 750 litros de água
por habitante. Assim, descontada a evapotranspiração mais
imediata, a partir de junho ou julho já começa o racionamento,
porque não se conseguiu segurar a água.

Nesse caso, temos uma questão tipicamente metropoli-
tana: o que é recurso hídrico? Recurso hídrico não é a água, é
o copo que contém a água; vem do r'esource inglês, do
resurgere latim, que significa renovar. Podemos perguntar: o
que irá acontecer com a água se eu dobrar este copo? Terei
despreparado o recurso hídrico para receber a água.

As conexões entre os recursos hídricos são muito curio-
sas, pois elas se dão em cadeia, já que precisamos fazer com
que a água enfrente uma corrida de obstáculos cada vez maio-
res para que não retorne urgentemente ao mar, conforme
determinam as leis da hidráulica, do escoamento superficial.
Na cadeia natural existe a evaporação, a precipitação sobre a
terra e a captura da água pelas superfícies rugosas.

Superfícies rugosas são grandes superfícies específicas,
ou seja, cobertas pelo eucaliptal, pelo angico ou pelo jequitibá.
Tanto a floresta natural quanto a comercial têm essa caracte-
rística de rugosidade que a humanidade está destruindo aos
milhões de metros quadrados por dia e não está repondo. As
superfícies rugosas molham-se e, molhando-se, capturam água.
Capturar água é mais importante que capturar gás carbônico.
Essa captura predispõe a água para a infiltração, mas é ne-
cessário haver janela de entrada.

A humanidade criou o 'aritropostroma", que é o tapete
antrõpico que bloqueia a entrada da água. E o faz de duas
maneiras: com um telhado ou simplesmente criando escoa-
douros fáceis para a água em regiões montanhosas.

No ciclo natural, a água não passa por esses obstácu-
los, sofre infiltração e purificação. O maior sistema de purifica-
ção da água, depois da evaporação da água do mar, é a
percolação pelo solo. O solo purifica a água porque retira dela
a poluição. Essa é a preciosa verdade da gestão. E preciso
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usar o solo para purificar a água, porque é mais barato que
fazê-lo por, processo tecnológico.

A cadeia antrópica não funciona quando qualquer de seus
elos é rompido. E começamos a romper os elos da cadeia
quando construímos o telhado e não fazemos a obra comple-
mentar. que seria criar uma cisterna de infiltração e coletar
águas pluviais, como estão fazendo os países mais ricos do
mundo.

Em Contagem, está sendo feita uma experiência: aquele
espaco intra-urbano está sendo utilizado para acomodar o re-
síduo da construção civil. Esse resíduo purificará a água, au-
mentará a capacidade de armazenamento e reduzirá o escoa-
mento pluvial. E o único lugar em que ele pode estar é em
fundo de vale. Fundo de vale não é para ser ocupado por resi-
dências. A cabeceira do vale seco ou com pouca água é o
lugar ideal, nas regiões montanhosas, para a disposição do
resíduo inerte, porque é a maneira mais barata de gerar
áreas planas - e sabemos que o futebol ainda não é praticado
em ladeiras.

Corno ternos mais de 100 vocorocas na Região Metro-
politana de Belo Horizonte, por exemplo, é para lá que deve
ser encaminhado o resíduo do tipo RCC. Isso é absolutamente
urgente, antes que o fundo de vale seja inadequadamente ocu-
pado por, residências. Do contrário, a cidade será soterrada
pelo resíduo de RCC, o que é mais provável de ocorrer na
região metropolitana do que, por exemplo, numa cidade isola-
da do campo.
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Rômulo Thomaz Perilli
Assessor da Diretoria de Operação Metropolitana da Copasa

Nos últimos 40 anos, 130 milhões de brasileiros foram
para as áreas metropolitanas, o que implica um desafio fan-
tástico: dotar toda essa população de políticas públicas condi-
zentes com a dignidade do ser humano. No caso específico
das políticas de saneamento, antigamente referidas como de
saneamento básico e hoje com seu conceito de saneamento
ambiental, é importante dizer que as dívidas do poder público
para com o abastecimento de água estão sendo pagas. Prati-
camente a totalidade da população brasileira recebe água de
qualidade em quantidade suficiente para atender a suas ne-
cessidades mínimas. As companhias estaduais de saneamen-
to dos 27 estados brasileiros abastecem aproximadamente
110 milhões de pessoas, e as companhias municipais conse-
guem resolver o problema de abastecimento do restante da
população urbana. Mas hoje temos um gravíssimo passivo
ambiental em relação à política de coleta, transporte e trata-
mento de esgoto. Com muita propriedade, o secretário José
Carlos disse que todos os rios que passam em áreas urbanas
e principalmente nas regiões metropolitanas do País estão mor-
tos. Isso é verdade. Existe - e tenho a certeza de que isso vai
aumentar a partir de agora - uma necessidade de que as
políticas públicas do governo federal, do governo estadual e
dos municípios arquem com esse passivo ambiental. Em Mi-
nas Gerais, na RMBH, a Copasa vem fazendo um grande es-
forço, não somente para aumentar a coleta do esgoto, mas
também para transportar o esgoto e tratá-lo antes de lançar
nos corpos receptores.

Temos que falar aqui hoje principalmente sobre a impor-
tância dos sistemas integrados de saneamento, abastecimento
de água e de coleta e tratamento de esgoto nas regiões metro-
politanas, nas aglomerações urbanas e também nas bacias
hidrográficas de modo geral. Não se podem mais conceber sis-
temas isolados. Daqui em diante, é preciso pensar sempre na
articulação, quer entre municípios, quer entre o município e o
estado, quer entre o município, o estado e o governo federal.



Na RMBH, temos um belo exemplo da proteçan de mariunciais
e dessa política integrada. A partir de concessões dos 31 muni-
cípios da região metropolitana, a Copasa tem conseguido man-
ter seus mananciais em condições muito boas.

Vemos hoje, em outras regiões metropolitanas do Pais,
gravissimos problemas de poluição dos mananciais, de neces-
sidade de rodízio, de impossibilidade, em algumas ocasiões,
de se tratar a água. Esse problema não ocorre na RMBH gra-
ças à possibilidade que sempre existiu de a Copasa estar per-
manentemente articulada com os municípios.

Um exemplo é a região da Mutuca, de Feixos, onde a
Copasa administra áreas de preservação pertencentes à Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, iiur delegação dela. Tam-
bém administramos áreas de preservação na região do Rio
Manso, no Município de Brumadinho, no Sistema Serra Azul.
Tiramos lições de alguns exemplos negativos para chegarmos
a esse modelo. Há 20 anos, a Represa da Pampulha era um
importante manancial de abastecimento da região. Tirávamos,
por segundo, 150 litros de água, que era tratada junto à lagoa
e, em seguida, distribuída à população local. De 20 anos para
cá, ficou impossivel o tratamento dessa água, e a Copasa aban-
donou esse sistema.

Outro exemplo que demanda cuidados e atenção é Vár-
zea das Flores, importante manancial situado entre os Municí-
pios de Betim e Contagem, onde a Copasa capta aproximada-
mente mil litros de água por segundo e os distribui na região.
Hoje está com graves problemas de contaminação e de piora
na qualidade da água, exigindo a cada momento maiores cus-
tos para seu tratamento. A Copasa fez articulações com os
Municípios de Betim e Contagem na tentativa de criai' e im-
plantar um programa para a proteção de Várzea das Flores,
preservando esse importante manancial.

Insisto na importância da gestão integrada de recursos.
A Copasa hoje é responsável pela preservação de 17 mil hec-
tares de áreas na RMBH. Isso permite que, mesmo diante da
pior seca, ainda tenhamos água na região metropolitana para
atender a 100% da população aqui residente.

A Copasa possui na região metropolitana quatro gran-
des sistemas de produção: Rio das Velhas, Serra Azul, Rio
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Manso e Várzea das Flores. A integração permite que, a partir
de um complexo sistema de macrodistribuicão, a Água produ-
zida nesses sistemas seja distribuída a 4 milhões de pessoas
na RMBH. Adutoras atravessam municípios para levar água
para outros municípios.

Quando o problema recai sobre a coleta, o transporte e
o tratamento dos esgotos, é mais sério ainda. A bacia
hidrográfica normalmente extrapola o limite dos municípios.
Não se pode pensar em esgotamento sanitário sem levar em
consideração a gestão por bacia hidrográfica. Temos vários
exemplos nas regiões metropolitanas, tanto de Belo Horizonte
como do Vale do Aço ou em outras aglomerações urbanas.

Na RMBH há estações de tratamento, construídas ou
em construção no Município de Babará, para atender a esgoto
coletado em Contagem e em Belo Horizonte.

Em Betim, vamos igualmente construir uma Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE -, para tratar esgoto coletado em
Contagem e em Betim. Esse exerriplo pode ser multiplicado
para outras cidades.

O que dizer da gravidade do problema da drenagem ur-
bana? Resolver problemas de drenagem a montante sem le-
var em consideração as condições a jusante é colocar a popu-
lação a 'usante sob risco de gravíssimos acidentes. Para se
evitar tragédias, é fundamental a integração dos sistemas de
saneamento, de abastecimento de água, de coleta e de trata-
mento de esgotos.

Independentemente de estarmos tratando de região
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregiões, o pon-
to crucial da discussão é a gestão compartilhada do sanea-
mento ambiental. Não há como falar em saneamento ambiental
se não avançarmos na gestão compartilhada.

Há vários exemplos da impossibilidade de se fazer cole-
ta, transporte e tratamento de esgoto em áreas densamente
povoadas e conurbadas sem a articulação entre as companhias
estaduais de saneamento, os municípios e o governo federal.
E impossível falar em saneamento ambiental sem se falar em
habitação, em desenvolvimento urbano e em políticas públicas
urbanas. O ponto crucial da discussão das regiões metropoli-
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tarias é como fazer a gestão compartilhada das políticas públi-
cas, especialmente no que diz respeito a saneamento ambiental.

Hoje estão sendo desenvolvidos na RMBH dois grandes
programas, que partiram de uma visão dos municípios da ne-
cessidade de se incorporarem também à ação da Copasa e de
outros municípios.

Em Belo Horizonte, há o Drenubs, programa de sanea-
mento de vale, que é de fundamental importância para o trata-
mento do esgoto coletado na Bacia do Arrudas e do Onça, em
Belo Horizonte. Não adianta termos as mais modernas e sofis-
ticadas estações de tratamento, se não tivermos condição de
levar o esgoto para ser tratado nessas unidades. O programa
está em execução. E capitaneado pelo município, conta com o
financiamento do BID, e dele a Copasa participa fortemente.

Em Betim, há também o Programa de Revitalização do
Rio Betim, sob o comando do município, com a Copasa
aportando recursos e fazendo a parte de interceptação e tra-
tamento de esgoto Conta com o financiamento do Banco
Mundial. Ai, deparamos com um problema: parte do esgoto
que é lancado no Rio Betim vem de Contagem. Como Conta-
gem não está participando do programa, a Copasa assumiu,
pelo município, a coleta, o transporte e o tratamento do esgo-
to. Fatos como esse mostram a importância da gestão com-
partilhada entre os municípios, o poder público estadual e o
poder público federal.

No caso das duas regiões metropolitanas, principalmen-
te em relação à de Belo Horizonte, urge a elaboração de um
programa metropolitano de saneamento ambiental, o qual deve
articular os órgãos estaduais competentes para discutir políti-
cas públicas, como a Secretaria de Meio Ambiente, a Secreta-
ria de Planejamento. a Copasa, a Fundação João Pinheiro e os
municípios da Região Metropolitana.

Em São Paulo, assistimos ao deseiivolvirnento de um gran-
de programa metropolitano visando principalmente à despoltiicão
de seus mananciais. Não podemos deixar de seguir esse exem-
plo e fazer um plano metropolitano na RMBH para evitar proble-
mas futuros, seja no abastecimento de água, seja na poluicão
dos córregos que atravessam as áreas urbanas.
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Teremos de articular, com toda a clareza e competên-
cia, a gestão compartilhada do saneamento ambiental. Para
elaborarmos um programa como esse, precisaremos discutir
as áreas de risco e a ocupação desordenada do solo, sanear
os fundos de vale e evitar a ocupação das áreas declivosas da
região metropolitana.

Um importante documento a ser elaborado neste semi-
nário é o programa metropolitano de saneamento ambiental.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urba-
na pode articular esse programa. Acho que o planejamento
em Minas Gerais deve caminhar para a elaboração de progra-
mas de saneamento ambiental microrregionais e em aglome-
rações urbanas.

Há exemplos da desarticulação quando da implantação
de programas de saneamento ambiental. Ipatinga, no Vale do
Aço, por ser urna cidade que detém recursos maiores, prove-
nientes da arrecadação de impostos, tem praticamente 100%
de saneamento. Quase a totalidade da população é atendida
com abastecimento de água e com coleta, e quase 100% do
esgoto é tratado. No entanto, Ipatinga fica a jusante de Coro-
nel Fabriciano e de Timóteo. Se houvesse uma gestão compar-
tilhada ou a integração dessas políticas públicas de saneamen-
to, Coronel Fabriciano e Timóteo poderiam ser saneadas. O
Rio Piracicaba seria despoluído, assim como, no futuro, os
córregos de lpatinga. Mesmo situado a jusante do Rio
Piracicaba, Ipatinga, com recursos próprios, resolveu seus
problemas de saneamento.

Repetindo as palavras do secretário, a exclusão do sanea-
mento não é causa, é efeito da exclusão da cidadania. A popu-
lação não é cidadã, por isso não tem saneamento. Os graves
problemas que assolam as populações com falta de sanea-
mento acontecem principalmente nas periferias urbanas, nas
regiões mais pobres.

É importante fazermos políticas urbanas, públicas e prin-
cipalmente de saneamento ambiental de maneira compartilha-
da e integrada.



Osias Baptista Neto
Coordenador do Curso de Pós-gradiiacão em Transporte e

Trânsito da Furnec

Quando trabalhamos com região metropolitana, a ques-
tão institucional é, principalmente em Minas Gerais, o que rriais
prejudica o transporte metropolitano. Ternos, inicialmente, duas
definições que são constitucionais. A primeira é que o transpor-
te coletivo de interesse local é de competência do município. O
art. 30 da Constituição Federal estabelece que o município tem
total autonomia de regular aquilo que é de interesse local, inde-
pendentemente do que aconteça um metro depois da fronteira
com o próximo município. E o transporte coletivo intermunicipal,
aquele que liga as cidades da região metropolitana, e rima com-
petência que chamamos de residual dos estados. O transporte
metropolitano está definido como função pública de interesse
comum que repercute além do âmbito rnunicípal e provoca im-
pacto no ambiente metropolitano. Essa e urna definição. Por
que falamos transporte metropolitano, e não transporte
intermunicipal dentro de uma região metropolitana?

Há urn artigo na Constituição Estadual que diz que a execu-
ção das funções públicas mie interesse comum competira aos
estados e aos municípios da região metropolitana, na forma da
lei complementar. Esse artigo é muito interessante porque a atu-
al Constituição é a única do País que diz que os municípios têm
urna participação ativa no gerenciarnento do transporte metro-
politano, porque é urna função pública de interesse comum.

A primeira pergunta que se faz é a seguinte: Onde acaba
o interesse local e se inicia o interesse comum? Onde está o
interesse metropolitano e o interesse local de quem mora na
fronteira de Venda Nova com Neves? Onde está o interesse
local específico? Por que urna linha de ônibus que vai a um
metro da fronteira é municipal e a que vai a dois metros é
estadual? Quem é o passageiro metropolitano? As pessoas
pensam que o passageiro metropolitano é aquele que vern de
fora. E o sujeito de Belo Horizonte que trabalha na Fiat, na
Gabriel Passos, no Distrito Industrial de Vespasiano, não é um
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passageiro metropolitano? Ele é munícipe de onde? Não existe
esse conceito. E falso o conceito de que o passageiro metro-
politano é o que vem das outras cidades para a cidade-pólo.

Os sistemas metropolitanos e municipais podem ser con-
correntes? Podemos ter um sistema de ônibus do município
competindo com o sistema de ônibus metropolitano, que é
gerido pelo Estado, com situações danosas para os dois? Ou
temos de procurar algo que seja para a produção de resulta-
dos mais palpáveis, coerentes e significativos, em termos de
inversão de recursos públicos? Digo isso porque, nas propos-
tas de novas regiões metropolitanas, não está definido o mo-
delo de gestão.

Observemos os modelos institucionais existentes. O mais
comum, o que ocorre em Belo Horizonte, é o cada-um-por-si.
Os municípios cuidam do intramunicipal: a Bhtrans gerencia o
seu sistema; a Transcon, em Contagem, gerencia o sistema
daquela cidade; a Transbetim gerencia o sistema de Betim; a
Transneves, o de Neves; a Prefeitura de Santa Luzia, o dessa
cidade etc. E o Estado cuida das ligações intermunicipais. Os
sistemas são altamente concorrentes. Temos uma briga com-
plicada entre o DER e essas cidades e entre as cidades e o
DER. Não há briga só de um lado quando os sistemas opera-
dos por empresários diferentes disputam o passageiro com
perda para todos.

O intermunicipal tem um grande interesse nos corredo-
res - Av. Amazonas e Av. Antônio Carlos. Quem vem de Neves
não se destina unicamente à área central de Belo Horizonte,
mas tem interesse no Bairro São Francisco e na região do
Minas Shopping, e quem vem de Contagem tem interesse no
corredor da Av. Amazonas. Não conseguimos imaginar que
quem vem de Contagem deva descer na rodoviária e, de lá,
pegar outro ônibus. Há um interesse muito forte nisso, e co-
meçamos a descobrir que a cidade não é um limite geográfico
institucional e administrativo, mas é aquela mancha que ve-
mos por fotos de satélites. Os interesses não obedecem a
nenhum tipo de fronteira. Com o cada-um-por-si, há uma difi-
culdade muito grande de integração física e tarifária. Como
integrar o bilhete da Bhtrans com o do DER? Se eu pagar só
uma passagem para pegar um ônibus da Bhtrans, um ônibus
do DER e o metrô, quem ficará com qual parte do dinheiro?
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Como dividir a receita entre os diversos operadores? Isso gera
normalmente medidas defensivas dos municípios, e São Paulo
é um caso típico. O município defende-se para que o transpor-
te intermunicipal metropolitano não tome o passageiro, para
que a pessoa que está na Gameleira não pegue o ônibus de
Contagem para vir ao Centro, em vez de um da Bhtrans. Há
medidas - e elas ainda não chegaram aqui - de proibicao de
paradas, ou seja, o õnihus metropolitano não pára mais den-
tro da cidade, a não ser na rodoviária OU rio Centro,

Como fica o passageiro que quer ir para o corredor? Ele
passa pelo corredor, vai ao Centro e volta em uni ânibtis da
Blitrans, já que não pode descer antes? Quanto às restrições
de itinerários, se o metropolitano não passa por determinado
local, como fica o passageiro metropolitano que tem interesse
naquela área? Conio fica o passageiro do município que tem
interesse no resto da região metropolitana? Onde ele pega o
ônibus? Na rodoviária? A única vantagem clara desse sistema
é que os operadores têm uma estabilidade contratual. Quem é
contratado pela Bhtrans é da Bhtrans, quem é contratado do
DER è do DER, e quem e da Transcon é da Transcon, Eles têm
a chefia muito clara.

As diferenças político-partidárias são terríveis. Vivemos
isso desde 1981, quando se criou a Metrobel. As grandes
plataformas político-partidárias nem sempre são especificas
para os interesses da cidade, mas sim para tJS dos partidos.
Eles costumam fazer do transporte um instrumento de pres-
são política muito forte.

E interessante notar que a avaliação pelo voto fica muito
prejudicada. Se o passageiro de Belo Horizonte usa o sistema
metropolitano, cnn quem ele votará para que seja bem
cjerenciado, se o governador é eleito em todo o Estado? Mui-
tas vezes, urna situação ruim de transporte metropolitano não
consegue ser discutida como a municipal. Se o transporte em
Belo Horizonte estiver ruim, o prefeito não se reelegerá: mas
se o transporte metropolitano estiver ruim, não faz a menor
diferença, porque essa será uma das plataformas em uma
eleição em todo o Estado.

Outro modelo institucional é o estado todo-poderoso. Uti-
lizo esse termo para que a compreensão fique mais fácil. O
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estado recebe delegação dos municípios e cuida de tudo. Em
Belo Horizonte, isso acontecia na época da Transmetro, quan-
do o Estado cuidava de tudo, e na época da Metrobel, que
tinha ações das prefeituras. Isso torna o interesse local
inoperante. O representante do estado não conhece a cidade
como alguém dali, por isso ficará longe da solução local. Há
uma diferença muito grande entre a prioridade dos estados e
a dos municípios. Lima situação extremamente importante de
transporte, por exemplo, nas cidades de Baldim ou Itaguara,
que estão na periferia da Região Metropolitana, ou até mesmo
nas cidades conurbadas, como Nova Lima, não é tão impor-
tante para o Estado, porque há muitos problemas maiores.

O estado tem um instrumento de pressão muito forte
que lhe permite maltratar os municípios da forma como qui-
ser. Há uma grande instabilidade contratual das operadoras,
porque é uma delegação dos municípios ao estado. Essa dele-
gação pode ser retomada. Sempre há subterfúgios para resol-
ver essa questão, facilidades operacionais muito grandes, por-
que é um sistema só.

A avaliação pelo voto é extremamente prejudicada, por-
que ninguém consegue votar sozinho em quem lhe dá um trans-
porte ruim. Como a região metropolitana votará contra um
governador que nomeia um secretário ou um presidente do
órgão que gerencia seu transporte? Nos municípios, não há
como votar diretamente.

O problema principal é que ninguém delega para o esta-
do onde há cidades organizadas e com sistemas estruturados.
Em Recife, há pouco tempo, a EMTU pertencia ao estado e
gerenciava o transporte metropolitano por delegação das ci-
dades. As cidades não delegam. A Bhtrans jamais delegaria
para o Estado.

Outro modelo é o das cidades-pólo imperialistas, que
querem dominar tudo. Esse foi o modelo implantado na Região
Metropolitana de Curitiba. O estado delegou o transporte
intermunicipal à cidade-pólo, e Curitiba começou a gerenciá-Io.
E como se todos aqui delegassem o transporte à Bhtrans!
Como o cidadão de Contagem impedirá um transporte ruim,
se ele é feito por um prefeito no qual ele não vota? Qual é a
avaliação feita pelo voto, que todo serviço público deve sofrer,
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obrigatoriamente? O município não tem pressão política, não
adianta o vereador querer ser recebido pelo prefeito da outra
cidade, porque o prefeito o coloca na lista para ser recebido
dali a três anos - na outra gestão, de preferência. O instru-
mento de pressão política fantástico para a cidade-pólo é di-
zer: "se você não delegar, não ligo seu sistema com o metro-
politano". No sistema metropolitano, gerericiado pela cidade-
pólo, há uma concorrência enorme com o sistema municipal.
Há uma facilidade de integracão intermunicipal com a cidade-
pólo, como a urbe faz. A integracão entre o metropolitano e o
municipal é óbvia - é um gerente só - mas é muito difícil entre
o interniunicipal das outras cidades, pois está sujeito às ques-
tões políticas e a uma série de questões gerenciais.

O modelo cidade-pólo imperialista ainda é mais forte quan-
do assume os demais municípios. Curitiba comecou a fazer
isso: "ou você me delega seu transporte ou não o integro no
sistema articulado com bilhetagem eletrônica"

A cidade-pólo vai aumentando o seu poder de gestão, o
que é pior, pois a avaliação pelo voto inexiste totalmente. A
inoperância no tocante ao interesse local é pior ainda que a do
estado, pois uma cidade não conhece o problema da outra.
Há instrumentos de pressão política na cidade-polo e o entra-
quecimetito político muito forte dos demais municípios. O pre-
feito perde a gestão do transporte na sua cidade, tornando-se
fraco frente à população.

Outro modelo é o consórcio. Celebra-se o consórcio en-
tre o estado e o município, o que hoje acontece em Goiânia e
em Recife. Para isso tem de haver afinidade política entre o
estado e as prefeituras

Outro complicador é a proporção entre os sistemas. Recife
e Goiânia têm cerca de 301/o do sistema de transporte. Belo
Horizonte tem 65%. Como Belo Horizonte fará um consórcio
com o Estado, sendo majoritária? Cidades-pólo fortes como Belo
Horizonte, São Paulo, Rio não conseguiram resolver a questão
de consórcio com os municípios. E muito difícil a definicão de
competência num consórcio. Como fica a autonomia municipal?
Como fica o interesse local tIos minoritários e como esses defen-
derão seus interesses locais no consórcio? Serão sempre voto
vencido? Abrirão mão da gestão? E, novamente, deparamos com
a instabilidade contratual: as licitações têm de ser feitas em nome
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do consórcio, dos municípios ou de quem? Tem de se criar um
modelo institucional que permita a estabilidade contratual.

Propusemos, há algum tempo, o que chamamos de ges-
tão condominial. Formaríamos um condomínio constituído pelo
estado e pelos municípios, cada um com uma parte. E um sis-
tema parecido com o de Belo Horizonte, na Lei Delegada n
100, que cria a Transportes Metropolitanos, empresa que terá
a gestão do metrô e do sistema de ônibus metropolitanos com
a participação dos municípios. Cada um gerencia a sua parte,
com uma vantagem: o município A, a cidade-pólo, estaria parti-
cipando, ao mesmo tempo, das questões locais e metropolita-
nas. E o estado não estaria participando das gestões munici-
pais, mas traria o município à discussão. E aí é importante o
conceito da autonomia relativa. E preciso que os municípios
abdiquem da autonomia completa no sistema de transporte de
forma que qualquer coisa, dentro do município, que prejudique
a gestão metropolitana, seja, no mínimo, discutida. Os municí-
pios não podem ter a competência exclusiva de fazer o que
bem entenderem, devem atuar levando em conta os interes-
ses da região metropolitana como um todo.

Nos modelos que chamamos de gestão condominial, te-
mos um órgão com a participação de todos.Esse órgão é que
gerencia o intermunicipal. Os municípios são relativamente au-
tônomos - repito que nesse aspecto não pode haver autono-
mia total, pois o município não pode destruir o sistema metro-
politano. A participação dos municípios é voluntária - esse é o
principal problema - e as decisões têm de ser absolutamente
compartilhadas. A integração operacional e tarifária acontece
com muita facilidade.

As cidades européias e Montreal, no Canadá, por exem-
plo, estão partindo de um sistema diferente: estão criando
uma nova cidade, incorporando todas as outras, o que é uma
questão política remetida à Constituição Federal. Não há solu-
ção para o transporte metropolitano se não conseguirmos
colocar na mesma mesa os órgãos metropolitanos, estaduais
e municipais para encontrarem uma solução comum. A solu-
ção técnica é muito fácil, e podemos ensiná-la na faculdade.
Mas a solução política, se não houver decisão, vontade e real
interesse, é impossível.
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Adauto Lúcio Cardoso
Coordenador Nacional da Rede Habitare e

Professor do IPPUR-UFRJ

Em minha intervenção vou abordar duas questões. Vou
fazer uma breve menção à indefinição institucional da questão
metropolitana no Brasil e, depois, falar mais especificarnente
sobre a questão habitacional. Participo de urna rede nacional
de pesquisadores que se debruçam sobre a questão metropo-
litana no Brasil - o Observatório das Metr'ópoles. Temos feito
várias avaliações e análises comparativas do que está aconte-
cendo nas regiões metropolitanas brasileiras, sendo que te-
nho me dedicado mais às áreas habitacional e ambiental.

Do ponto de vista da iridefinicão institucional, temos pro-
()lernas bastante sérios. O processo centralizador, herança
dos anos 70, foi bastante malsucedido e deixou-rios vanos
problemas e certo Vácuo institucional a respeito de corno tra-
tar a questão metropolitana. Mas parece-nos que a redefinição,
trazida pela Constituição, trouxe-nos problemas ainda maio-
res. Analisando as cerca de 17 regiões metropolitanas do Pais,
verificamos muita diversidade e uma ausência de critérios para
se definir uma metrópole. Temos, por exemplo, o caso de
Maringá, rio Paraná, que é uma região metropolitana absolu-
tamente inconsistente do ponto de vista de definicão de escala
metropolitana: temos regiões metropolitanas com rnunicipios
que deveriam estar integrados institucionalmente na regiao
metropolitana, porque têm conurbacão, interdependència fun-
cional e estão rio mesmo ambiente físico, no entanto estão
fora, corno é o caso de Petrópolis, rio Rio de Janeiro; e temos
regiões metropolitanas inchadas, com municípios que não for-
marn conurbacão, que têm fraca dependência funcional e não
estão interligados do ponto de vista ambiental.

Quais são os critérios para se definir região metropolita-
na? Parece-me que o que prevalece hoje nessa definicão são
os critérios políticos. A análise feita no caso de Maringá mos-
trou que fazer parte de uma região metropolitana é um trunfo
na disputa por investimentos públicos e privados, numa com-
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petição intermunicipal. Então, perde-se qualquer caráter tecni-
camente consistente para se definir quais municípios farão
parte de uma região metropolitana, diferenciando-se assim
aglomeração urbana de região metropolitana. Portanto, é pre-
ciso voltar à velha discussão feita pelo IBGE a respeito dessa
definição, para que a base técnica possa ancorar o político e o
institucional.

Além disso, com relação aos transportes - problema
levantado pelo colega que me antecedeu -, concluímos que,
como nas demais políticas públicas, não há mecanismos
institucionais concretos que viabilizem e facilitem a coopera-
cão entre as administrações municipais e o governo estadual,
pois existem conflitos de competência que nos deixam numa
significativa situação de indefinição. Isso traz conseqüências
sérias para o enfrentamento do problema metropolitano.

Além das questões relativas ao transporte e ao meio
ambiente, o problema habitacional também tem forte dimen-
são metropolitana. Do ponto de vista habitacional, enfrenta-
mos situação bastante grave no Brasil: os cálculos da Funda-
ção João Pinheiro mostraram a existência de um déficit
habitacional, em 2000, de cerca de 6,6 milhões de unidades.
Isso é o que precisa ser construído para atender à demanda
reprimida por moradia, dada a ausência de políticas efetivas
de habitação no País desde o fim do BNH. Oitenta por cento
desse déficit refere-se a áreas urbanas, e 30%, às regiões
metropolitanas - sem considerar todas as 17 regiões metro-
politanas existentes hoje, mas somente as oito definidas em
2000, quando da feitura desse cálculo.

A RMBH tem um déficit de 155 mil unidades, ou seja,
cerca de 150 mil novas unidades não estão sendo ofertadas.
Dessas 15D mil, 87% seriam para famílias com renda de até
três salários mínimos - daí outra característica das regiões
metropolitanas, que é o fato de elas concentrarem a pobreza.
A pobreza não está somente nos rincões do Maranhão, mas
também rias nossas áreas metropolitanas, de forma concen-
trada. Não podemos enfrentar pobreza apenas com progra-
mas para as áreas rurais, mas também com efetivos progra-
mas dirigidos às regiões metropolitanas. E a questão
habitacional é básica para o enfrentamento desse problema.
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No que toca à questão ambiental, problemas como a
ocupação de fundos de vales, encostas com problemas de
deslizamento, enfim, todos eles têm um vínculo muito estreito
com moradia.

Portanto, é a ausência de urna política concreta que
viabilize o acesso à terra e à moradia - e o direito à moradia
integra os direitos sociais na nossa Constituição - que faz com
que a ocupação das áreas inadequadas do ponto de vista
arribiental se dê de forma tão efetiva como tem ocorrido em
todas as regiões metropolitanas brasileiras.

Estava dizendo que a RMBH tem um deficit de 155 mil
moradias. Em 1991 esse índice era de 100 mil: cresceu,
então, 50 mil na década de 90. Isso corresponde a urna taxa
anual de 47%, que é muito alta O caso de Belo Horizonte não
é o mais grave, embora seja bastante significativo.

A questão habitacional não se resolve apenas com cres-
cimento económico e r'edistribuicão de renda, apesar' de es-
ses serem requisitos fundamentais. Também não será solu-
cionada sem políticas que possibilitem crédito subsidiado e que
viabilizern o acesso à terra Por outro lado, existe um proble-
ma habitacional já estabelecido, que são as favelas e os
loteamentos irregulares das periferias, que precisa ser
equacionado. Precisamos de políticas preventivas para que esse
déficit considerado como demanda reprimida, formada por
famílias que vivem erri habitações precárias e por pessoas pres-
sionadas pelo aluguel, não se transforme em ocupações de
áreas de risco ou irregulares.

Além das políticas preventivas, precisamos de politicas
de regularização e urbanização. O que ternos notado e um
predomínio de políticas de regularização e urbanização, o que
faz com que a única alternativa para o acesso à moradia hoje
seja a ocupação de terra Ocupa-se a terra e espera-se até
que o poder público regularize a situação. Isso causa proble-
mas funcionais e gera enormes dificuldades para a eficária da
política.

Quando analisamos a experiencia iccerite, percebemos
que, com a ausência do governo federal nos anos 90, os go-
vernos municipais assumiram iniciativas bastante interessan-
tes e criativas do ponto de vista habitacional. Várias admninís-
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trações foram premiadas no exterior, estamos na vanguarda
internacional nesse processo. No entanto, quando observa-
mos o processo de um ponto de vista mais abrangente, vemos
que essas políticas estão concentradas principalmente nas
capitais e nas áreas centrais de regiões metropolitanas. Quando
se vê o que ocorre nos municípios periféricos, constatamos a
total ausência de políticas e programas habitacionais e uma
enorme dificuldade financeira, técnica e administrativa para
gerenciar programas que tenham efetividade sobre suas áreas
de atuação. E claro que há exceções, mas a regra geral é a
total falta de iniciativas nos municípios periféricos.

Isso gera o que chamamos de descentralização perver-
sa. Com a ausência de uma política redistributiva, seja em
nível federal, seja em nível estadual - os governos estaduais
estão extremamente precários em termos financeiros -, ape-
nas os municípios com maior capacidade financeira e técnica
podem alavancar recursos próprios, federais ou até interna-
cionais do BID ou do Banco Mundial para equacionar minima-
mente seus problemas habitacionais, enquanto os mais po-
bres tendem a reproduzir esses problemas.

A questão habitacional numa área metropolitana não está
restrita aos limites administrativos de um município.

Embora não exista uma possibilidade de substituição to-
tal entre moradias de um município para outro, quando as
pessoas se mudam não vão para muito longe. Mudam-se para
um bairro vizinho, e os estudos mostram que geralmente elas
vão para perto. No entanto, com o encarecimento do preço
da terra e a ausência de oportunidades habitacionais nesses
municípios centrais, formam-se bacias de demanda por habi-
tação que ultrapassam os limites dos municípios e que se cons-
tituem em submercados habitacionais metropolitanos. Isso gera
problemas e efeitos perversos fortes quando um município
empreende programas habitacionais interessantes e começam
a surgir demandas de outro município que não tem essa ofer-
ta: às vezes é necessário criar barreiras para evitar que o
sujeito que mora em outro município venha a demandar habi-
tação ali. Os efeitos são muito complicados sob o ponto de
vista da cidadania e da democracia.

É preciso que a problemática habitacional metropolitana
tenha um planejamento global, já que as relações de
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interdependência são muito fortes. Quem produz a riqueza em
Belo Horizonte mora na periferia, consome a pobreza da peri-
feria e não tem a oportunidade habitacional que a população
de Belo Horizonte tem quando a administração municipal des-
ta cidade desenvolve seus programas e suas ações. Logo, é
preciso criar mecanismos específicos que permitam o planeja-
mento e o encaminhamento de soluções habitacionais para o
programa habitacional metropolitano.

Volto à questão institucional. A ausência de mecanismos
efetivos, concretos, que possibilitem a articulação, a gestão
compartilhada dos problemas metropolitanos, hoje é um gran-
de desafio. Infelizmente, essa questão não está na centralídade
da agenda política. E o que temos visto é que as administra-
ções estaduais também tratam irresponsavelmente a questão
metropolitana. Por isso, acho que é preciso criar mecanismos
que possibilitem o encaminhamento dessas soluções e o
enfrentamento dos desafios que virão, Vimos o tamanho do
déficit habitacional, os problemas do saneamento e sabemos
que, se não houver desenvolvimento efetivo não apenas de
politicas de regularização e de urbanização dos assentamen-
tos precários - que são fundamentais e que precisam continu-
ar existindo -, mas também ofertas planejadas de novas mo-
radias em áreas adequadas e em condições de ocupação ade-
quadas, os graves problemas ambieritais que já foram aqui
mencionados só irão piorar com o tempo. Não dá para espe-
rar que os municípios periféricos pobres, com baixa arrecada-
ção, com alta dependência do Fundo de Proteção dos Municí-
pios (FPM) sejam, por iniciativa própria, capazes de resolver
seus problemas. Se permanecer esse modelo de hoje, tere-
mos o aumento da desigualdade regional já histórica entre o
Sudeste e o Nordeste.

Mas temos também nossos "nordestes" dentro das regi-
ões metropolitanas. As desigualdades intrametr'opolitanas en-
tre municípios-núcleo e municípios periféricos são enormes e
só tenderão a se acentuar se não houver programas específi-
cos que efetivem a redistribuicão de recursos e de competên-
cias técnicas.
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Luís Flávio Sapori
Secretário Adjunto de Estado de Defesa Social

Minha proposta é discutir aquilo que diz respeito ao de-
safio de uma gestão metropolitana na área da segurança pú-
blica. Há uma pergunta muito simples, que procuro respon-
der: é possível ou necessário pensar uma gestão metropolita-
na na área do controle do crime e da violência? E necessário
definir um arranjo institucional próprio para isso? Minha res-
posta é muito objetiva. Entendo que o arranjo institucional bra-
sileiro já viabiliza uma gestão metropolitana da segurança, não
apenas em Minas Gerais, mas nos vários estados brasileiros.
Inclino-me a acreditar no argumento da não-necessidade de
um aparato institucional próprio para isso. O problema é me-
nos institucional e muito mais de gestão de política pública.

Temos de ter clareza de que a segurança pública no
Brasil tem especificidades muito claras em relação às áreas
de habitação, saneamento básico e transporte, como ficou
bem nítido nas exposições anteriores. Boa parte desses bens
coletivos, na sociedade brasileira, são providos, a priori, pelo
poder municipal. Não é o caso da segurança pública. No ar-
ranjo institucional brasileiro, o município pesa pouco no provi-
mento da ordem coletiva.

Os municípios no Brasil têm atribuição institucional muito
limitada, diria até, muito mal-utilizada. Poderiam ir muito além,
mesmo com as limitações legais e constitucionais existentes.
Mesmo assim, cabe à União e, principalmente, ao Poder exe-
cutivo estadual, o provimento da ordem coletiva. O Executivo
estadual é o grande provedor da ordem pública, controla as
polícias, administra as unidades prisionais e tem boa parte
das responsabilidades com os adolescentes infratores. E no
âmbito estadual que está boa parte da estrutura do Judiciário
e do Ministério Público. E nesse âmbito que a segurança públi-
ca geralmente tem sido formulada no Brasil.

O Brasil tem, nessa área, um modelo institucional muito
bom, adequado às nossas peculiaridades populacionais e geo-
gráficas. Não defendo a municipalização da segurança públi-
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ca, em termos de mudanca constitucional. Não creio que o
modelo norte-americano, absolutamente fragmentado, em ter-
mos da gestão municipal de segurança pública, seja o adequa-
do. Muito menos um modelo excessivamente federalizado,
concentrado na União. O problema brasileiro é que os estados
têm as principais prerrogativas e a autoridade para fazer polí-
tica pública, mas o recurso continua concentrado no governo
federal Essa é a distorção. Nem por isso os municípios têm
feito pouco. Muitos dos que estão aqui sabem bem disso,
conhecem bem suas realidades locais. Hoje, no Brasil, as
polícias não sobrevivem sem o apoio municipal.

Os municípios são decisivos hoje na garantia do custeio
das Polícias Militar e Civil. Muitos municípios têm assumido
tarefas que não lhes cabem. Assumem, por exemplo, a admi-
nistração de unidades prisionais, o que se deve principalmente
à incapacidade do poder público estadual de aportar recursos
suficientes para suas unidades descentralizadas. Consideran-
do o arranjo institucional brasileiro, isso é muito pouco Mais
que bancar o custeio de policias, é possível pensar-se no Bra-
sil, em Minas Gerais, em cada município da região rnetropoli-
tana e nos planos municipais de segurança pública.

O fato de o Poder, Executivo estadual concentrar respon-
sabilidade sobre as organizações policiais ou prisionais não
significa que cada municipio não possa, por si só, formular
ações estratégicas de curto e médio prazos que gerem políti-
cas municipais. Há certo grau de descentralização no aparato
policial brasileiro que viabiliza muitas solucoes locais. E possi-
vel que muitas iniciativas sejam empreendidas com sucesso
em nível local, a despeito da decisão de um governador, de um
secretário Estadual de Segurança Pública e, muito menos, de
um ministro da Justiça. Talvez seja essa a grande novidade no
cenario brasileiro: os municípios estão descobrindo que po-
dem fazer muito mais do que estão fazendo, mesmo com as
limitações institucionais existentes. Exemplos já estão surgin-
do na Região Metropolitana de Belo Horizonte - Betim, Conta-
gem e Nova Lima. Em São Paulo, em Diadema, no Rio de
Janeiro e no Nordeste já surge algo novo que nos permite a
visão otimista de avanço significativo em termos de gestão.
Em termos de gestão, ressalto, porque em termos institucionais
talvez o caminho importante a ser perseguido seja atribuir às
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guardas municipais certo grau de poder de policia. Isso será
discutido no Congresso Nacional, talvez até o final deste ano.
O Congresso Nacional, tende a conceder a prerrogativa do
poder de policia às guardas municipais, o que, particularmen-
te, me parece interessante e defensável. Seria um acréscimo
importante à atuação das polícias ostensivas no Brasil. Talvez
seja esse um dos modelos institucionais a se adotar.

O fato de o município avançar em suas atribuições e em
suas intervenções certamente não resolve o problema das
regiões conurbadas. Nesse caso, é preciso examinar possibi-
lidades de políticas e de ações mais abrangentes, que
extrapolem os limites locais. Isso é muito claro na área da
segurança pública.

Não existe o criminoso de Contagem ou o criminoso de
Belo Horizonte. Pensar que cada município deve construir a
sua prisão, a sua cadeia pública, e cuidar apenas de seu preso
é um grande equívoco do ponto de vista de gestão de política
estadual, principalmente no âmbito de uma região metropoli-
tana. Política de regiões metropolitanas não pode ter esse
foco exclusivamente local, tem de ter visão regional.

Qualquer policial, militar ou civil, sabe muito bem que o
criminoso não obedece a fronteiras, principalmente em um
espaço como o nosso. Belo Horizonte e Contagem são dois
municípios muito similares na incidência do crime, tanto em
homicídios quanto em crimes contra o patrimônio. O motivo é
simples: os limites municipais são pouco importantes na ação
do criminoso.

Não defendemos em Minas uma municipalização da se-
gurança pública. Se municipalizarmos a segurança pública,
teremos grande dificuldade de fazer gestão metropolitana,
conforme as outras áreas apontaram. O modelo estadualizado
viabiliza uma gestão regionalizada da segurança pública.

Se observarmos o mapa da violência em Minas Gerais,
veremos um claro padrão georreferenciado da criminalidade e
da violência no Estado: uma clara peculiaridade regional no
Triângulo, onde o crime contra o patrimônio é muito intensivo,
assim como na região dos Vales do Mucuri e Rio Doce, onde o
homicídio e a lesão corporal são intensivos. E possível obser-
var que especialmente a RMBH tem uma evidente peculiarida-
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de. o que consubstancia a necessidade de uma postura de
gestão regionalizada. A politica estadual de controle do crime
e da violência tem de considerar, a priori, as peculiaridades de
cada um desses locais.

Em Minas Gerais estamos caminhando para executar a
política estadual no âmbito regional, obviamente dedicando
atenção preferencial a urna das regiões metropolitanas oficial-
mente constituidas, a de Belo Horizonte, onde o problema é
mais grave.

Estamos na fase de montagem dessas estruturas de
gestão, que em nenhum momento permeou toda a atuacão
do aparato de segurança pública no Estado. Talvez a Policia
Militar já tenha conseguido modelos de gestão mais avança-
dos. Nosso desafio é envolver a Policia Civil e todo o sistema
de atendimento prisional, além do adolescente infrator.

O atual governo definiu como prioritários os quatro gran-
des eixos que atenderão em maior e em menor grau todas as
regiões do Estado, incluindo a RMBH. Nosso desafio é
profissionalizar o sistema prisional, integrar as policias, preve-
nir, socialmente o crime e ampliar o atendimento ao adoles-
cente infrator. A questão é como desenvolver cada urna des-
sas acões. O planejamento de construção de penitenciárias e
presídios, que já está praticamente pronto, obedece á lógica
regional, a um diagnóstico das necessidades locais. A RMBH,
por exemplo, tem uni gravíssimo problema de custódia de pre-
sos provisórios, porque não há cadeias públicas suficientes, o
que não pode ser resolvido pelo prefeito de Betim nem pelo de
Belo Horizonte nem pelo de Contagem. Isso tem de ser resol-
vido pelo governo estadual, porque diz respeito a todos esses
municípios. O preso provisório flagrado não é problema ape-
nas de um ou de outro município da região metropolitana.
Estamos trabalhando com a perspectiva de uni tratamento
regionalizado do atendimento prisional, o que não inviabiliza
iniciativas municipais como as Apacs. que comecam a prolife-
rar no Estado e têm nosso apoio em ltaúna, em Nova Lima e
em outros municípios do Norte. O processo de atendimento
municipalizado do preso não é solução. E não o será. Por isso,
o gestor estadual, por meio de uma secretaria de Estado, como
temos hoje a Secretaria de Defesa Social, é que viabilizará a
inteqracão dos interesses municipais, rompendo uma disputa
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perversa entre os municípios pelo preso deste ou daquele, o
que tem de ser resolvido. O preso não é de ninguém. O preso
diz respeito a todos os municípios.

Na área de integração das polícias, uma estratégia co-
meça por atender grandes municípios-pólo.

Começaremos pela RMBH e caminharemos para definir
essas integrações num triângulo, envolvendo Belo Horizonte,
Uberaba, Montes Claros, Valadares, Pouso Alegre, Varginha,
etc. Deve-se definir as áreas das regiões a partir de um siste-
ma de integração do planejamento das duas polícias. 0 grande
desafio é ajustar as áreas de atuação da Polícia Militar e da
Polícia Civil no Estado. Temos mais de 50 delegacias da Polícia
Civil e 10 comandos regionais da Polícia Militar. Elas são abso-
lutamente incompatíveis do ponto de vista do desenho geográ-
fico. O desafio da integração é, no mínimo, ajustar as áreas
para viabilizar o planejamento local. Aí sim, o planejamento de
Belo Horizonte passa a merecer um tratamento singular.

Em termos de prevenção social, os municípios são im-
portantes. Não é necessário pensar numa gestão metropolita-
na; a prevenção social funciona bem quando é focalizada no
espaço, na clientela. Não é à toa que a política de prevenção
social desenvolvida hoje se viabiliza por meio de convênios dire-
tos com os municípios. E o que estamos fazendo em Belo Ho-
rizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia. O Projeto Fica Vivo é
metropolitano num primeiro momento, mas não tem, neces-
sariamente, que envolver uma parceria, um convênio único ou
uma gestão metropolitana. Ele funciona quando a gestão é
local, dada a peculiaridade do projeto e a necessidade de se
lidar com as circunstâncias dos bairros, dos aglomerados de
cada um desses municípios. Isso funciona em nível municipal e
é assim que tem que ser gerido. E preciso haver coordena-
ções municipais. No caso do adolescente infrator, a política
tem que ser regionalizada. O município é importante: é um
parceiro, mas temos que romper com a mesma lógica perver-
sa do adolescente infrator deste ou daquele município. O fenô-
meno da infração cometida por adolescentes é grave e extrapola
os municípios-pólo. Temos que pensar nas unidades de
internação como pólos, do tipo Juiz de Fora e Uberlândia, que
irão atender demandas locais não apenas dos municípios
conurbados, mas dos municípios que estão, de alguma manei-
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ra, direta ou indiretamente, afetados pelo mesmo fenômeno.
A política estadual envolve pensar nessas várias unidades
regionalizadas, no Triângulo, na região Leste, na região Noite,
não descartando as iniciativas municipais. A prioridade não é a
municipalização do atendimento au adolescente infrator, ela
seria apenas um complemento.

Concluindo, o que pensamos hoje em termos de segu-
rança pública envolve menos mudancas de arranjos
institucionais. Um ou outro talvez seja importante, mas o nos-
so grande desafio na área de segurança pública e definir um
modelo de gestão adequado às peculiaridades regionais, incluin-
do a RMBH ou quaisquer outras que venham a ser constituí-
das no Estado. Oficializar Lima região metropolitana não é pré-
requisito para se fazer urna política de seguranca pública. O
desafio da Secretaria Estadual de Defesa Social é conseguir
fazer isso por meio de um planejamento segmentado, de acor-
do com as necessidades locais. Ainda não estamos fazendo
porque é Oífl processo em construção, a partir das várias co-
ordenações regionais que vão ser constituídas. Hoje estamos
caminhando para constituir 13 unidades regionais, adequan-
do as unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil. Há uma
tendência, hoje, de que as leis orgãnicas da Policia Militar e da
Policia Civil passem a constituir 13 unidades regionais,
viabilizando, a partir do ano que vem, planejamentos locais
incluindo o sistema prisional.

No ãmbito policial, acredito que o planejamento da sua
atuação será o primeiro sinal visível, a primeira acão concreta
para se considerarem as peculiaridades locais e as
interdependências municipais, principalmente em conurbações.
Sob esse ponto de vista, a política de segurança pública no
atual arranjo institucional brasileiro pode ser viabilizada e aten-
der a demandas metropolitanas e municipais. Nosso modelo
não é ruim. O que nos falta é a capacitação técnica para fazer
e gerir a segur'anca pública como uma política consistente,
com diagnóstico, planejamento e monitoramento, consideran-
do as peculiaridades locais. No caso, não estamos em uma
terra arrasada, não necessitamos destruir todo para iniciar
novamente. O nosso desafio se dá em outro nível.
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Documento Final

Estas são as propostas aprovadas na reunião plenária final

do Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, realizado

no período de 10 a 12 de novembro de 2003,

na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



Conceituacão e criação - Vantagens, dificuldades e perspec-
tivas - Gestão metropolitana e funções públicas de interesse
comum metropolitano - Implicações políticas, jurídicas e
institucionais

1 - Modifiracão do parágrafo 2 9 do artigo 45 da Constitui-
ção Estadual, que fixa em apenas dois o número de membros na
Assembléia Metropolitana representando o Estado - um repre-
sentante da Assembléia Legislativa e um representante do Poder
Executivo.

2 - Participação de representantes das secretarias de Esta-
do - somente aquelas relacionadas às funções públicas de inte-
resse comum - no plenário da Ambel.

3 - Participação de representantes das comissões da ALMG
nas questões relacionadas às funções públicas de interesse co-
mum, no plenário da Arnbel.

4 - Inserção, na Lei Complementar n 2 26, de 1993, de novo
artigo regulamentando o artigo 44 da Constituição, que trata dos
critérios para a instituição de FIM, e inclusão de parágrafo que
estabeleça critérios objetivos para definir os municípios que de-
vem integrar o território da RM.

5 - Definição mais clara, na Constituição Estadual, da nature-
za jurídica das Assembléias Metropolitanas como Conselhos
Deliberativos.

6 - Criação de um órgão estadual de planejamento de desen-
volvimento metropolitano, no texto da Constituição Estadual, para
ser o braço executivo da gestão das regiões metropolitanas.

7 - Vinculacão do acesso ao Fundo de Desenvolvimento Me-
tropolitano à irrestrita observância, por parte dos municípios, das
diretrizes do Plano Diretor Metropolitano, no que diz respeito às
questões de interesse comum. Adequação, por parte das entida-
des concessionárias de serviços públicos de interesse comum
metropolitano, dos seus planos setoriais às normas do Plano Di-
retor Metropolitano.

8 - Prevalência das diretrizes do Plano Diretor Metropolitano
quando houver divergência entre o Plano Diretor Municipal e o
Plano Diretor Metropolitano, em questões de interesse comum.

9 - Integração do planejamento e execução das funções pú-
blicas de interesse comum e intersetoriais (saúde, saneamento,



uso do solo, meio ambiente, sistema viário, habitação, transpor-
te. educação]. Definição de mecanismos institucionais de
integracão das Câmaras Técnicas Setoriais entre si e entre a de
Desenvolvimento Metropolitano e as entidades concessionárias
de serviços públicos de interesse comum.

10 - Instituicão do ICMS metropolitano, mediante o aprovei-
tamento do residual de 5% previsto na Lei Robin Hood, que nun-
ca foi iitil17ado. Propõe-se que dos 5% a quinta parte (1% do
total) seja canalizada para compor o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano.

11 - Articulação sistematizada com instâncias metropolita-
nas em nível nacional.

12 - Articulação sistematizada das instâncias metropolita-
nas do Estado de Minas Gerais com a ALMG.

13 - Fortalecimento dos quadros dos servidores dos Pode-
res Executivos federal, estadual e municipal e incentivo contínuo à
capacitacào técnico-institucional dos órqãos desses poderes que
cuidam da gestão das regiões metropolitanas.

14 - Fortalecimento dos instrumentos de integraçao regional
existentes.

15 - Necessidade de urna 'gestão regional" que não estabe-
leça uma relação unilateral. E necessário fortalecer os mecanis-
mos de interação regional e garantir a validade dos "consórcios
regionais'.

16 - Revisão e integração da estrutura administrativa regio-
nal dos órgãos estaduais de prestação de serviços e atendimento
à população (Policia Militar, Policia Civil, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educacao, etc.], compatibilizando-a com a estrutu-
ra da Inicrorregiào definida eni lei complementar.

17 - Estabelecimento de critérios na parceria entre municí-
pio, Estado e iniciativa privada para formação profissional em ní-
vel técnico.

18 - Criação de fóruns ou câmaras ou conselhos regionais
de desenvolvimento sustentável.

19 - Alocação de recursos estaduais e federais para os fun-
dos de desenvalvuiierito microrregionai.

20 - Criacão de mecanismos próprios para a gestão e
equacionalizacão dos problemas de uni conjunto de municípios



que não se enquadrem nos quesitos de região metropolitana ou
aglomerado urbano.

21 - Aperfeiçoamento dos modelos de gestão de região que
apresente potencial para desenvolvimento, interesses econômi-
cos ou socioculturais, além de peculiaridades comuns.

22 - Instituição de microrregiões, por lei complementar, ten-
do como sede as cidades-pólo do Estado de Minas Gerais.

23 - Definição das funções públicas de interesse comum
microrregional, tais como as de transporte intermunicipal, siste-
ma viário, saneamento básico, desenvolvimento econômico, en-
tre outras.

24 - Fornecimento, pelo Estado, de capacitação técnica para
que os municípios possam resolver questões objetivas sobre trans-
porte e trânsito.

25 - Enfrentamento dos problemas metropolitanos como pro-
blemas estaduais, e não apenas de caráter regional ou local.

26 - Articulação interinstitucional, em parceria com a socie-
dade civil, de órgãos municipais, estaduais e federais dos três
Poderes, que atuem na elaboração, na execução e no controle de
políticas públicas.

Plano Diretor e sua estruturação

2 / - Elaboração de plano diretor metropolitano que oriente o
poder público municipal na formulação da política de desenvolvi-
mento urbano local, de forma a atender às necessidades metro-
politanas.

28 - Manutenção do critério atual, que delega ao órgão me-
tropolitano a competência para a elaboração do Plano Diretor Me-
tropolitano.

29 - Implementação de um mecanismo de cooperação téc-
nica e institucional entre o órgão metropolitano e o órgão esta-
dual competente, para que a elaboração do Plano Diretor Me-
tropolitano, previsto na legislação complementar estadual, pos-
sa ocorrer de forma a otimizar o aproveitamento das bases de
dados disponíveis nos diferentes órgãos estaduais, viabilizando-
se, portanto, esse plano em prazo mais curto.

30 - Obrigatoriedade de participação da sociedade civil orga-
nizada na elaboração do Plano Diretor Metropolitano [POM).
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31 - Aprovacào do PDM por meio de norma elaborada pelo
órgão metropolitano, no âmbito de sua competência.

32 - Aprovação do PDM por meio de lei estadual.

33 - Utilização preferencial, nas diretrizes do Plano Diretor
Metropolitano, da bacia hidrográfica como unidade de planeja-
mento, para reunir interesses e responsabilidades para questões
ambientais - saneamento, abastecimento de água, captação,
despoluição e preservação de recursos hídricos, uso e
parcelarnento do solo, preservação de áreas verdes e nascentes,
etc. -, dividindo-se os ônus e os bônus de ocorrências e desafios
na referida região de maneira mais justa.

34 - Vinculacão do acesso ao Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano à observância, por parte dos municípios, das dire-
trizes do Plano Diretor Metropolitano

35 - Estabelecimento de diretrizes para as empresas con-
cessionárias e perrnissionãrias de serviços públicos da região me-
tropolitana adequarem seus planos setoriais às normas do PDM.

36 - Adequação das normas para os futuros termos de con-
cessão, permissão e autorização de servicos publicos a interes-
ses, planos e ações metropolitanas, de forma a se evitarem con-
flitos e incoerências na sua gestão.

37 - Observância das resoluções do Grupo Temático de Uso
do Solo Metropolitano da 1 1 Conferência das Cidades Metropo-
litanas, quando da elaboração do Plano Diretor Metropolita-
no, cujas diretrizes serão formuladas a partir de rim estudo
previo do formato institucional da RMBH, com avaliação de
suas dificuldades e potencialidades, visando ao seu aprimora-
monto.

38 - Elaboração de um plano diretor para as microrregiães e
aglomerações urbanas visando à articulação e à integracão das
ações das prefeituras municipais.

39 - Abrangência, nos planos diretores metropolitanos,
microrregionais e de aglomerações urbanas, de todo o território
da região correspondente, incluindo-se a realidade rural.

40 - Criação, atualização, desenvolvimento e implantação do
plano diretor e da lei de parcelamento, ocupacào e uso do solo
para os municípios da RM, por técnicos qualificados e habilita-
dos, coro suporte para o monitoramento ao meio ambiente, aos



pólos industriais, às malhas viárias e ao reflorestamento em áreas
degradadas, minimizando assim as agressões sofridas pelas fren-
tes referidas acima.

41 - Elaboração de mapeamento básico das regiões metro-
politanas (mapas e estudos temáticos), por meio de consórcio
entre os órgãos institucionais existentes, para subsidiar formas
mais adequadas de planejamento regional e/ou local.

42 - Estabelecimento de uma padronização para os serviços
de cadastramento e registro topográfico e cartográfico, possibili-
tando a formação de banco de dados geoprocessado, integrado
e compartilhável pelos entes metropolitanos (prefeituras,
autarquias e concessionárias públicas) e pela comunidade em
geral.
Uso do solo, meio ambiente e saneamento básico

43 - Definico de ncões coibitivas de desmatamento em regi-
ões de importância ambiental metropolitana e compatibilização do
uso do solo com a política de preservação dos recursos naturais,
constituindo parte destacada no Plano Diretor Metropolitano.

44 - Elaboração, revisão e/ou adequação de planos direto-
res municipais compatíveis com o Plano Metropolitano, com a
definição de ações integradas que assegurem o uso e ocupação
do solo, o atendimento por saneamento básico e a preservação
do meio ambiente de forma adequada às características e
potencialidades locais, principalmente em áreas conurbadas.

45 - Elaboração de planos diretores específicos, contemplando
discriminação de áreas de recarga e descarga das fontes e for-
mulação de diretrizes para as leis de uso e ocupação do solo
dos municípios, utilizando-se do princípio da precaução, que exi-
ge do empreendedor estudos comprobatórios de que a ativida-
de pleiteada não impactará, nem quantitativa nem qualitativamen-
te, os recursos hídricos subterrâneos.

46 - Planejamento das regiões metropolitanas de acordo com
parâmetros que possibilitem a melhoria de qualidade de vida de
seus cidadãos, quais sejam:

a] não contribuir para a poluição atmosférica;
b) exigir dos empreendedores industriais nelas instalados o

uso adequado dos recursos naturais da região, de modo a trazer
para o centro das unidades poluidoras a consciência de sua par-
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ticipação na gestão desses recursos e, em caso de
descumprimento da exigência, a penalização do empreendedor:

c) impedir o uso desordenado do solo, COíflO lotearnentos
irregulares e formação de favelas e assentamentos em áreas de
risco, áreas de preservacão ambiental e de nascentes:

(1) conscientizar seus habitantes sobre o uso racional, de ma-
neira sustentável, de seus recursos naturais:

e) considerar a participação coletiva, composta da conto-
buicão de cada cidadão, seja no uso do solo, na relação com o
meio ambiente ou nas acões de lancamento de dejetos e resí-
duos.

47 - Planejamento conjunto, por parte do poder público esta-
dual e municipal, dos empreendimentos de expansão urbana -
lotearnentos, conjuntos habitacionais, distritos industriais -,
compatibilizando o projeto urbanístico com o saneamento básico.

48 - Determinação, no planejamento urbano, das condições
de uso e ocupacão do solo para fins de localizacão das habita-
ções, da indústria, do comércio, do lazer e da prestação de ser-
viços nas áreas de educação e saúde.

49 - Participação dos órgãos gestores metropolitanos na
criação de zonearnento metropolitano, no qual deve ser conside-
rado, entre outros, o aspecto ambiental.

50 - Diminuição dos problemas relativos a inundações em
áreas urbanas e ribeirinhas, por meio de planejaniento integrado
e sustentável, que se oriente por novas concepcões
monitorarnento e manutenção constantes das redes de inacro e
microdrenagem.

51 - Utilizacão da bacia hidrográfica como urna das unidades
de planejamento na aplicação de políticas urbanas, visando à
melhoria e a preservação da qualidade da água, cabendo ao Esta-
do e aos municipios promoverem a devida compatibilização entre
as ações de saneamento básico, habitação, uso e ocupação do
solo, preservação do meio arnhente e gestão de recursos hidricos,
garantida a participação das comunidades nos planos a serem
implantados.

52 - Desenvolvimento de políticas que assegurem tratamen-
to adequado para cada município, implementando ações que re-
forcem as potencalidades existentes e minirnizem os problemas
e conflitos de cada território municipal, visando a uma maior eqüi-
dade social, econômica e ambiental da região metropolitana.
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53 - Adoção de padrões de produção e consumo de bens e
serviços relativos a uso do solo, meio ambiente, saneamento bá-
sico e expansão urbana compatíveis com os limites da
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Estado e dos
municípios sob sua área de influência.

54 - Aperfeiçoamento da gestão das bacias hidrográficas e
sua articulação institucional com a microrregião.

55 - Garantia, pelo Estado, do estabelecimento de mecanis-
mos de gestão que obriguem a integração dos diferentes organis-
mos que tratam do uso do solo, meio ambiente e saneamento
básico.

56 - Organização dos serviços de saneamento básico nos
municípios das regiões metropolitanas por meio de formas de
gestão e planejamento adequadas e eficientes para um melhor
atendimento à população.

57 - Garantia, pelo Estado e pelos municípios envolvidos, de
ações integradas na criação de mecanismos para controlar, fis-
calizar e fornecer diretrizes técnicas na gestão do uso do solo em
áreas conurbadas e metropolitanas

58 - Gestão regional, por meio de consórcios intermunicipais
públicos, para resolução dos problemas de saneamento ambiental,
principalmente os relacionados com resíduos sólidos, bem como
para a discussão de problemas ambientais regionais e amplos.

59 - Priorizacão e incentivo à criação de consórcios públicos
intermunicipais, amparados por corpo técnico, para solução inte-
grada de questões de interesse comum.

60 - Concepção da política de saneamento básico como par-
te integrante da política habitacional, observando-se que os
adensamentos e assentamentos habitacionais deverão ser condi-
cionados à prévia e simultânea solução dos problemas de sanea-
mento básico, por meio da gestão articulada dos três níveis de
governo e da definição conjunta relativa à disposição sanitária
adequada de esgotos e dos resíduos sólidos urbanos.

61 - Articulação com o governo do Estado e com os demais
municípios para a solução das interfaces relativas às questões de
uso do solo, meio ambiente e saneamento básico, principalmente
as relativas a drenagem, recursos hídricos, tratamento de água,
tratamento de esgoto, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos, controle de vetores, preservação e recuperação ambiental,
e desenvolvimento de políticas eficazes e integradas em relação
ao tratamento dos cursos de água da região.
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62 - Estabelecimento de um modelo regional de gestão para
o saneamento básico que contemple os aspectos relativos à
integração de todos os municípios na defesa das bacias
hidrográficas e à universalizacão dos serviços com qualidade,
quantidade e segui-anca, atendendo ao contido no inciso V do
artigo 30 da Constituição Federal.

63 - Regulamentacão da Lei n 11 .720, de 1994, que trata
da política estadual de saneamento básico e atende ao artigo
192 da Constituição Estadual, de forma a viabilizar todos os ins-
trtirnentos de planelamento e gestão definidos nessa Constitui-
cán, respeitada a autonomia municipal com relação aos serviços
locais.

64 - Garantia de que as questões relativas à qualidade de
vida urbana, como habitação, saneamento básico e equipamen-
tos regionais estruturantes, sejam tratadas não apenas confor-
me a necessidade de cada município, mas também segundo as
possibilidades urbanísticas locacionais e, sempre que possível,
com a utilizacão de mecanismos compensatórios e parcerias
intermunicipais.

65 - Implantação, de forma integrada, de instrumentos de
planejamento e execução de drenagem urbana, de gestão de uso
e ocupacão do solo e de saneamento básico.

66 - Garantia de participação da coletividade no processo
decisório de planejamento e avaliação dos programas e projetos
que promovam  desenvolvimento regional e local.

67 - Garantia de participacão da coletividade nas atividades
relativas ao licenciamento de atividades pot:enciaiinente pokiidoras
e empreendimentos de irupacto amhiental e sanitário.

68 - Desenvolvimento de ações de mobilização para sensibi-
izar a população para os problemas locais, estimulando-a a parti-
cipar na gestão dos mesmos.

69 - Incentivo à criação de unidades de planejamento
ainbiental nas comunidades, com o objetivo de criar espaços de
participacão/discussão na gestão dos problemas umrnbientais,
unindo o conhecimento técnico e o conhecimento popular e dan-
do inicio a um processo de agregação de conhecimento e valores
para melhor direcionar as acões locais.

70 - Destinacão de parcelas de recursos, caiu fluxo contí-
nuo, para a formação e atualização de banco de dados que possi-



bilite o conhecimento do perfil geossanitário e epidemiológico da
população, a avaliação das condições ambientais de vida e que
sirva como critério de priorização na execução de programas de
saneamento básico.

71 - Elaboração do Atlas Ambiental das RMs, retratando a
evolução natural, a descrição da paisagem e sua reestruturação,
contendo mapas temáticos, cenários da fauna, evolução urbana
e as atividades de impacto ambiental, e sua utilização como ban-
co de dados à disposição das pessoas interessadas em partici-
par da implantação de políticas públicas locais.

72 - Garantia de continuidade do conhecimento produzido
nos centros de ensino e pesquisa, de forma a tornar efetiva a
política de ciência e tecnologia desenvolvida pelos órgãos públicos
financiadores, para atender à necessidade de investir na adequa-
ção das tecnologias às diversas realidades socioambientais.

73 - Incentivo ao desenvolvimento científico para a capacitação
tecnológica na área de saneamento básico.

74 - Incentivo a estudos e pesquisas direcionados à busca
de alternativas tecnológicas e metodológicas para coleta, trans-
porte, usinas de reciclagem e compostagem, tratamento e dispo-
sição final do lixo, visando prolongar ao máximo a vida útil dos
aterros sanitários.

75 - Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à
prática e conservação dos recursos hídricos: identificação de áreas
prioritárias de recarga de aqüíferos e implementação de instru-
mentos legais para torná-las áreas de proteção especial, poden-
do os proprietários (por meio de incentivos fiscais, creditícios e
outros) conservá-las ou utilizá-las com sistema de produção ade-
quado ao manejo e conservação do solo.

76 - Estudo, nos casos de forte condicionamento geográfi-
co, como o dos resíduos da construção civil, da sua incorporação
local à plataforma geológica, removendo instabilidades e aspec-
tos visuais de áreas degradadas e criando espaços para a vida
urbana.

77 - Estudo das possibilidades de funções múltiplas para de-
terminadas áreas, cumprindo funções ambientalmente importan-
tes e complementares.

78 - Estudo da possibilidade de reaproveitamento dos resí-
duos minerais, de modo que sua remoção promova recuperação
ambiental ou sua transformação econômica em bens minerais.
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79 - Estudo da inserção geológica dos apelos naturais para o
turismo.

80 - Estudo de sLlprinientos locais de água em áreas remo-
tas baseado em combiriacões complementares de pocos tubulares
com sistema de captação pluvial.

81 - Incentivo a ações de educação socioeconômica e
ambiental em centros comunitários, escolas, parques e praças,
definidas e elaboradas a partir de diagnósticos realizados com a
participação da comunidade.

82 - Garantia, por parte do poder público estadual e munici-
pal, de meios de transferir informações sobre educação sanita-
ria, socioeconôrnica e ambientai, por intermédio das secretarias
de Educação e órgãos afins e por meio de parcerias com os
estabelecimentos privados, desenvolvendo acões intersetoriais e
integradas.

83 - Garantia, por parte dos poderes públicos estadual e
municipal, de recursos financeiros e tecnicos para treinamento e
formação de professares em educação socioeconômica e
ambiental, por intermédio das secretarias estaduais e municipais
de Educação.

84 - Inclusão, em todos os níveis, da educacão
socioeconômica e ambientai nos curriculos escolares.

85 - Desenvolvimento das atividades enumeradas rio capitu-
lo 38 da Agenda 21 nas escolas de ensino fundamental públicas
e privadas das regiões metropolitanas do Estado de Minas Ge-
rais, com o objetivo de desenvolver a educação ambiental para a
formação de rima população sensível, consciente e preocupada
com o meio ambiente e com os problemas a ele associados e que
tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e com-
promissos para trabalhar individual e coletivamente na busca de
soluções para os problemas existentes e para a prevenção de
novos problemas.

88 - incentivo á execução da Agenda 21 em todos os mu-
nicípios de RMs.

87 - Garantia de que a Assembléia Metropolitana favorecerã
a construção da Agenda 21 Metropolitana.

88 - Observância do inciso li do artigo 2 2 da Lei Estadual n9
11.720, de 1994, que define saneamento básico:



"II - o conjunto de ações, serviços e obras que visam a alcari-
çar níveis crescentes de salubridade ambiental por meio de:

a) abastecimento de água de qualidade compatível com os
padrões de potabilidade e em quantidade suficiente para assegu-
rar higiene e conforto;

b) coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários;
c] coleta, reciclagem, tratamento e disposição adequada dos

resíduos sólidos;
d) drenagem de águas pluviais:

e] controle de roedores, de insetos, de helmintos, de outros
vetores e de reservatórios de doenças transmissíveis."

89 - Garantia de universalização dos serviços de saneamen-
to básico e salubridade ambiental à população urbana e rural das
regiões metropolitanas, priorizando-se ações direcionadas às áreas
mais carentes e aos assentamentos informais localizados nessas
regiões.

90 - Reutilização, por meio dos órgãos responsáveis pelo
serviço de saneamento básico afeto ao esgotamento sanitário,
de efluentes das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs], para
fins específicos.

91 - Fortalecimento ou criação de fundos estaduais e munici-
pais de saneamento básico para implantação e ampliação de sis-
temas de saneamento básico e controle de vetores.

92 - Criação de mecanismos para o cumprimento da legisla-
ção vigente, visando à conexão dos imóveis situados em
logradouros providos de redes de água e esgoto a essas redes,
de forma a dispensar outras fontes de água e outros lançamen-
tos de esgoto sanitário.

93 - Cumprimento da Constituição Estadual no tocante à
gestão do saneamento básico na região metropolitana.

94 - Garantia, em legislação específica, de que as áreas
rurais e de expansão urbana existentes tenham ocupação e uso
adequados à preservação de seus recursos naturais.

95 - Garantia de meios para os poderes públicos estadual e
municipal institucionalizarem o uso racional da água.

96 - Garantia, na gestão das regiões metropolitanas, de usos
múltiplos dos recursos hídricos, de forma que a qualidade e a
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quantidade sejam indissociáveis e o meio ambiente atenda à exi-
gência de auto-sustentahilidade.

97 - Proteção e r'ectiperação das nascentes e manejo ade-
quado do solo no seu entorno.

98 - Desenvolvimento de acões que garantam, quando pos-
sivel, a manutencão dos cursos de água em seu leito natural,
utilizando-se as áreas lindeiras para parques lineares de uso da
comunidade,

99 Garantia de manutenção da qualidade das águas dos cur-
sos de água existentes, conforme padrões definidos pela Lei n 9.433,
de 1997.

100 - Conservação da água e redução, ao mínimo, das
perdas no sistema de abastecimento.

101 - Criação de mecanismos de incentivo (financiamentos
especiais, compensações) para municípios, produtores e proprie-
tários rurais e outros que mantenham procedimentos ambientais
de proteção aos recursos hídricos que resultem na melhoria cia
quantidade e qualidade das águas, como monitoramento e fisco-
lizacão do meio ambiente, implantação e manutenção de áreas
de preservação ambiental, protecão de nascentes, topos de mor-
ro e áreas de recarga, reducãa do uso de agrotóxicos, incentivo
ao turismo, etc.

102 - Garantia de recursos financeiros para a implantação e
ampliação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sóli-
dos, drenagem urbana e controle de vetores, nos âmbitos esta-
dual e municipal.

103 - Definição de urna política metropolitana de
gerenciamento de resíduos sólidos, liquidas e gasosos.

104 - Aumento da eficiência, abrangência e regularidade dos
serviços de limpeza pública e gestão dos resíduos sólidos (coleta,
disposição final e tratamento), promovendo a rnodernizacão e a
organização sustentável dos servicos e estimulando a coleta sele-
tivo e a insercão social dos catadores de recicláveis.

105 - Definição de uma politica de tratamento, disposicão,
reciclagem, reutilização e reaproveitamento de resíduos sólidos
para os municípios, respeitando-se as especificidades de cada
uni deles.



106 - Implantação, em áreas ocupadas por população de
baixa renda, de programas especiais de coleta e destinação final
do lixo.

107 - Definição de uma política de transporte intermunicipal
integrado de resíduos sólidos quando forem adotadas soluções
integradas ou consorciadas de tratamento e de disposição.

108 - Garantia do caráter regional e participativo relativo à
disposição dos resíduos sólidos dos diferentes geradores dos mu-
rircipios, planejada de modo a não comprometer os diferentes
usos dos seus ecossistemas e dos recursos naturais neles exis-
tentes.

109 - Desenvolvimento de ações integradas de combate e
controle de vetores, envolvendo todos os municípios e o Estado,
visando eliminar, diminuir ou prevenir os riscos e agravos à saúde
provocados por vetores.

110 - Aparelhamento dos órgãos responsáveis por
licenciamento, gestão e fiscalização ambiental em todos os âmbi-
tos, de forma a compatibilizar sua atuação com a legislação
ambiental vigente.

111 - Constituição, pelos governos federal, estadual e muni-
cipal, de estruturas adequadas de fiscalização e controle preven-
tivo e corretivo do uso do solo, dos recursos ambientais e dos
serviços de saneamento básico, por meio do desenvolvimento de
ações mitigadoras, visando corrigir falhas de maneira sistemáti-
ca e planejada.

112 - Fornecimento às regiões metropolitanas de instrumen-
tos e recursos técnicos e humanos (multidrsciplinares) para o
planejamento do uso e ocupação do solo (bem como outros fato-
res), objetivando a elaboração e implementação das políticas pú-
blicas metropolitanas de forma eficaz, eficiente, integrada e coe-
rente com as diversas realidades.

113 - Descentralização do atendimento à saúde, criando sub-
regiões dotadas de capacidade para atender, de acordo com o
Plano Diretor de Regionalização - PDR da Saúde - elaborado pela
Diretoria de Ações Descentralizadas da Saúde (Dads): garantia
de que a cidade-pólo ou sede de módulo tenha capacidade insta-
lada para atendimento de pequena, média e até alta complexida-
de; descentralização de recursos, de acordo com o número de
habitantes de cada cidade.
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114 - Inclusão, na lei que prevê a criação de uma RM, da
exigência de se apresentar um "Projeto de Prevencão de Aciden-
tes Ambientais" e um 'Programa de Proteção e Assistência às
Populações das Áreas de Risco' em caso de desastres por falta
de ações preventivas eficazes, apuração e responsabilizacao civil
e penal das autoridades omissas.

1 15 - Desenvolvimento de ações intermunicipais de
monitoramento, controle e recuperacão de erosões, de ocupa-
ção de áreas de risco geológico e de inundação.
Transportes e sistemas viários

116 - Fortalecimento dos bairros para se tornarem, em con-
junto ou isoladamente, auto-suficientes em comércio e serviços
do cotidiano, inclusive em transporte coletivo local, reduzindo,
diária e semanalmente, as viagens aos centros administrativo-
financeiros.

11 7 - Concentração de atividades comerciais e serviços em
determinados sitios do tecido urbano que sejam de fácil acesso
pelo sistema de transporte público e que possibilitem o uso de
bicicleta e a caminhada, para atender melhor aos principios de
desenvolvimento sustentado, melhorando o acesso aos locais de
trabalho e de serviços de interesse da comunidade e inibindo o
uso do automóvel.

118 - Desenvolvimento de programas para esclarecer as
comunidades sobre as alternativas de transporte disponíveis, ne-
qociando com elas a aducan de novas medidas em vez de forcar
iiuclancas impopulares.

119 - Suprimento, por meio de procedimentos gerenciais, de
(-,irèncias relativas ao deslocamento de pessoas e mercadorias,
assegurando-se a adequada acessibilidade nos aspectos tarifário,
espacial e temporal.

120 - Aperfeicoamento estratégico do sistema de transpor-
t. coletivo público para atrair os usuários potenciais, estabele-
cendo-se políticas públicas que contemplem todos os modos de
transporte e adotando-se, entre outras riiedidas:

a) implantação de faixas exclusivas;
b) prioridade no uso das vias,

c) frequência de atendimento;

132



d) revisão dos contratos de concessão vigentes há mais de 5
anos, procurando realizar novas licitações de acordo com as po-
líticas propostas;

e) expansão do transporte metroviário;

f) implementação de um sistema de inibição da violência em
coletivos.

121 - Elaboração do traçado do sistema viário de modo a
identificar as ligações necessárias com as vias de hierarquia mais
elevada, principalmente do modo de transporte sobre trilhos.

122 - Revisão da jurisdição sobre as estradas de rodagem
estaduais de interesse para a integração do transporte
intermunicipal.

123 - Recuperação da sinalização horizontal e vertical da malia
viária, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito.

124 - Controle dos pólos geradores de tráfego, por meio da
análise e avaliação dos seus impactos, pelos órgãos envolvidos
na gerência do transporte e do trânsito, os quais poderão vetar
empreendimentos considerados inadequados em determinado sítio
urbano ou suburbano.

125 - Estabelecimento de uma instância de harmonização
dos interesses comuns das instituições envolvidas com o trans-
porte regional, que atuaria a partir de diretrizes traçadas por um
fórum anual de debates, com a participação do Estado, dos muni-
cípios da região e da sociedade civil, e teria a incumbência de
coordenar responsabilidades das diferentes esferas de governo e
entidades da sociedade, promover a aproximação do Estado com
as realidades locais e avaliar a qualidade dos serviços públicos de
transporte prestados na região.

126 - Promoção de ações para efetivar a integração dos
sistemas de transporte das cidades das regiões metropolitanas;
integração física, tarifária e operacional dos sistemas em todos
os seus níveis institucionais.

127 - Criação de um programa de melhoria de corredores
de transporte coletivo em regiões metropolitanas, priorizando-o
na distribuição de recursos dos municípios.

128 - Desenvolvimento de políticas de integração estratégi-
ca dos transportes nas aglomerações urbanas, por meio da ela-
boração de plano de transportes das aglomerações urbanas, me-
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tropolitanas ou não, a partir das diretrizes do Plano Diretor Me-
tropolitano ou Plano Diretor da aglomeracão urbana.

0 plano de transportes deverá conter:

a) concepção e integração dos sistemas de passageiros e
cargas;

b) plano de classificação viária;

c) diretrizes para as políticas públicas de transporte, inclusi-
ve tarifárias;

d) política de investimento em transporte.

129 - Elaboracão de plano de transportes previsto em Plano
Diretor Regional.

130 - Adocão de tarifas diferenciadas, visando atender inter-
relacões funcionais entre municípios de uma mesma microrregiào.

131 - Reunião, em um único fundo, de todos os fundos des-
tinados à infra-estrutura e ao subsidio dos custos operacionais
de transporte; alocação final dos recursos baseada em priorida-
des definidas a partir de análises técnicas, sociais e ambientais.

132 - Redução de tarifas do transporte metropolitano e regio-
nal, mediante um conjunto de ações baseadas em análises técni-
cas, sociais e ambientais tendentes a promover a inclusão social,
adotando-se, entre outras medidas:

a) redução da carga tributária incidente sobre os servicos de
trai isliorte e seus insurnus;

b) planejamento integrado:

c) revisão e aperfeicoamento das planilhas de custos;

d} exploração extra-operacional do serviço;

€•) revisão das gratuidades existentes:

f) concessão de subsídios.

133 - Promoção do uso de combustível não poluente pela
frota de transporte coletivo de passaqeiros e de carga.

Habitação e segurança
134 - Elaboração cIa politica pi iblica de liLllHtacão integrada

às demais politicas públicas desenvolvidas pelos governos fede-
ral, estadual e municipal, garantindo que todos os projetos
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habitacionais ou de loteamento de gleba sejam entregues aos
compradores/moradores, contemplando total infra-estrutura de
saneamento e meio ambiente, dotada de rede de abastecimento
de água, coleta, bombeamento e disposição de esgotamento sa-
nitário na rede coletora da concessionária de saneamento e energia
elétrica

135 - Criação e manutenção de um Sistema de Informação
Metropolitano Integrado, que contenha banco de dados regionais
e municipais das necessidades no âmbito da habitação, cadastro
de usuários potenciais, bem como cadastro fundiário e de registro
imobiliário atualizados.

136 - Constituição de rede de informação sobre as condições
de habitação em regiões metropolitanas, com a participação dos
poderes públicos, da sociedade civil e do Ministério Público.

137 - Fortalecimento das instituições dos municípios integran-
tes da RM, de forma a conferir-lhes capacidade administrativa.

138 - Instituição de critérios de financiamento para acesso à
moradia, de forma a contemplar os instrumentos de política ur-
bana que privilegiam a posse prolongada, bem como novas for-
mas de aquisição de propriedade para fins de moradia.

139 - Incentivo à produção de moradias de baixa renda
para população com até três salários mínimos, tanto pelos po-
deres públicos federal, estadual e municipal quanto pela iniciativa
privada, incorporando-se a participação da sociedade civil, como
associações comunitárias, cooperativas e quaisquer entidades
afins, viabilizando a produção de moradias com mutirões e
autoconstrucão, e permitindo a fiscalização do projeto do início
até o final das obras.

140 - Incentivo a novas linhas de financiamento que contem-
plem formas alternativas de aquisição de moradia, tais como lo-
cações sociais com opção de compra pelo habitante.

141 - Reavaliação de critérios adotados pelos programas de
habitação de baixa renda, de forma a contemplar a população
com renda de até três salários mínimos.

142 - Revisão dos sistemas de financiamento de habitação
de âmbito estadual (BDMG, fundos estaduais e municipais, entre
outros), reforçando mecanismos de controle social e consideran-
do seus marcos legais e suas potencialidades, a fim de garantir
fontes estáveis de financiamento com recursos onerosos e não
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onerosos, tanto para o setor público quanto para famílias de bai-
xa renda, garantindo subsídios adequados à capacidade de com-
prometimento (ia renda dessas famílias.

143 - Implemeritacan, pelo Estado, de programas ligados à
habitação para as regiões metropolitanas, a exemplo dos progra-
mas desenvolvidos pela Caixa Econômica Federal.

144 - Consolidação de programas de engenharia e arquitetu-
ra públicas que envolvam parcerias entre o poder público munici-
pal, escolas de engenharia, arquitetura, direito, entidades de con-
trole profissional, tais corno Crea e OAB, e entidades profissionais,
tais corno IAB, Sociedade Mineira de Engenheiros e Sindicato dos
Engenheiros

145 - Criação do Fundo Metropolitano de Habitação, com
recursos geridos por um conselho composto de representantes
do órgão metropolitano e da sociedade civil.

146 - Inclusão, entre os critérios de repasse dos recursos
provenientes do ICMS, cio investimento em moradia popular reali-
zado pelo iniriicipiu, GOIT) completa infra-estrutura de saneamen-
to e meio ambiente.

147 - Criação de fórum para discussão da situação
habitacional nas regiões metropolitanas, por meio da constitui-
ção de comissão temática de natureza propositiva, composta de
membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem
corno da sociedade, com definição de data para a realização de
urna conferência rnetropolitana

1 48 - Criação cio Conselho Metropolitano de Planejamento
Sustentável, com assento para membros da comissão temática
de habitação, segmentos da sociedade civil, e representantes
dos poderes públicos federal, estadual e municipal.

149 - Criação do Instituto Metropolitano Popular, em parce-
ria com os governos federal, estadual e municipal, visando identi-
ficar e disponibilizar terrenos públicos para famílias que ganham
até três salários minirnos, fornecendo completa aprovação legal
dos assentamentos e completa infra-estrutura, com regime de
autoconstrucão na construção das moradias.

150 - Condicionamento da destinacão dos recursos financei-
ros públicos para habitação à demonstração, pelos municípios,
da capacidade de realização dos investimentos, por meio de pre-
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visão orçamentária e de desenvolvimento de metodologia para
acompanhamento dos resultados alcançados.

151 - Levantamento das necessidades habitacionais nas re-
giões metropolitanas, especificando o tipo de necessidade
habitacional nas seguintes categorias: construção de unidades
habitacionais, reconstrução de unidades habitacionais reforma
de unidades habitacionais, financiamento de materiais de cons-
trução, relocalizacão, oferta de lotes, urbanização de assenta-
mentos populares, regularização fundiária.

152 - Reforço do controle da produção ilegal de espaço ur-
bano por meio de ações de agentes públicos e da sociedade civil.

153 - Reativação do Conselho Estadual de Habitação, garan-
tindo-se a participação da sociedade civil organizada.

154 - Negociação com o governo federal para a criação de
um Sistema Unico de Habitação, garantindo-se participação
paritária entre o poder público e a sociedade civil.

155 - Promoção da sustentabilidade pós-intervenção na exe-
cucão de políticas públicas.

156 - Aplicação do Estatuto das Cidades e de outros instru-
mentos de política urbana, garantindo a melhoria da gestão e o
controle do uso e ocupação do solo, na perspectiva do cumpri-
mento da função social da cidade e da propriedade.

157 - Integração da política habitacional com as políticas de
saneamento ambiental e social e com as demais políticas urbanas,
nos níveis municipal, estadual e metropolitano, garantidos o deba-
te com a comunidade, a ampliação do controle social e o estabele-
cimento de parcerias do poder público com a sociedade civil.

158 - Estímulo à produção empresarial para setores de ren-
da média, buscando dinamizar o mercado imobiliário com uma
maior destinação de recursos do sistema de poupança e emprés-
timo e com outras medidas para favorecimento do crédito e am-
pliação de faixas de renda da população atendida pelo mercado.

159 - Integração entre as ações de regularização fundiária e
de política urbana em nível metropolitano.

160 - Criação e aperfeiçoamento de linhas de financiamento
destinadas à adequação de imóveis vazios para fins residenciais,
particularmente os localizados em áreas centrais das cidades, de
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forma a otimizar a infra-estrutura instalada e recuperar o esto-
que habitacional.

161 - Promoção de programas e acões que visem elevar o
padrão de habitabilidade em assentamentos de interesse social,
de forma planejada e com a participação dos moradores, visando
minimizar o déhcit qualitativo por meia de regularização fundiária,
urbanização completa, melhoria das unidades habitacionais, re-
cuperação ambiental e controle da ocupação das áreas de risco
e de proteção ainbiental, garantindo condições completas de sa-
neamento ambiental.

162 - Criação de estratégias de redesenho dos procedimen-
tos de análise de processos de regularização tundiãria e aprova-
ção de projetos urbanisticos, imprimindo maior velocidade às
tramitações.

163 - Garantia dos processos de pesquisa e produção de
materiais de construção, com utilização de mão-de-obra desem-
pregado no município, visando à redução dos custos da moradia
popular e à ampliacão da oferta de trabalho.

164 - Inclusão, nos curriculos de ensino, era todos os iliveis,
de disciplina que trate das relações do homem com o meio ambi-
ente, com enfoque para a preservação, o manejo adequado e a
sustentabilidade ambiental.

165 - Estabelecimento de convênios entre prefeituras, con-
cessionárias, defesa civil, universidades, ONGs e empresas priva-
das no controle urbano de áreas não passíveis de regularização
fundiária, com o intuito de evitar ocupações, propondo acões in-
tegradas com destinacão à preservação ambiental e à criação de
parques ecológicos.

166 - Sistematização e implementacão, em municípios das
regiões metropolitanas que não possuam Programas Estruturais
em Áreas de Risco, de acões preventivas de educação ambiental
e prevenção de risco, mobilização social, implantação e operacão
de sei-viços publicos nos assentamentos precários (coleta de lixo,
limpeza de córregos, remoção de entulho e de depósitos instá-
veis em taludes, etc.) e implantação de planos de defesa civil -

167 - Criação de programa de atualização periódica de
mapeamento das áreas de risco, com a utilizacão de tecnologias
apropriadas de georreferenciamento.



1 68 - Garantia e incentivo à participação formal da socieda-
de civil, especificamente da comunidade diretamente envolvida,
em audiências públicas de definição e priorização das ações.

169 - Criação de uma comissão permanente metropolitana
de áreas de risco para controle e monitoramento.

170 -  Desenvolvimento de projeto metropolitano de integração
entre as Polícias Militar e Civil e de agentes penitenciários, envol-
vendo sua formação, operação e reciclagem e incluindo o método
Apac de rncuperacão de presos.

171 - Planejamento integrado das ações de segurança públi-
ca, com a definição das estratégias de prevenção e controle da
violência e da criminalidade, com a participação das Policias Civil
e Militar, dos órgãos municipais de defesa social, da sociedade
civil organizada, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

172 - Aperfeiçoamento, com treinamentos periódicos, dos
atores responsáveis pela materialização das ações de segurança
pública, incluindo o método Apac de recuperação de presos.

173 - Modernização dos espaços físicos específicos para
atendimento de demandas da população na área de segurança
pública, com a prestação de assistência social e judiciária, e acesso
a banco de dados de informações metropolitanas.

174 - Ampliação de políticas públicas de prevenção de ações
que conflitem com a lei, em parceria com o poder público e as
organizações não-governamentais,para a implementação de
medidas socioeducativas tais como ressocializacão e reeducação
do adolescente, por meio da criação de programas de geração
de emprego e renda e de formação profissional, bem como de
programas de educação especializada, de acordo com as diretri-
zes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

175 - Expansão do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência [Proed].

176 - Ampliação dos canais institucionais de vocalização de
preferências, por parte da população, no que se refere às organi-
zações policiais, base de sustentação do sistema de segurança
pública, de forma a possibilitar a reivindicação e o controle dos
serviços de segurança pública, bem como suas atividades e seus
equipamentos. Exemplo: destacar os Conselhos Municipais de
Segurança Pública e os Conselhos Comunitárias de Segurança
Pública.



1 77 - Criacão do Conselho Metropolitano de Segurança Pú-
blica.

1 78 - Prornocão do Sistema de Defesa Social, priorizando o
cumprimento da pena em penitenciária mais próxima do núcleo
social do condenado.

- 179 - Expansão do Projeto de Controle de Hornicidios em
Áreas de Risco.

180 - Adequação do sistema de segurança pública metropo-
litano, assegurando-se efetivo policial compatível com a demanda
do municipio.

181 - Criação de casa de ressocializacão de menores em
todas as cidades, seguindo o modelo do método Apac - Associa-
cão de Proteção e Amparo ao Condenado.

182 - Instalação de centros de ressocializacão de infratores,
com vistas á restauração da dignidade perdida.

183 - Criação de delegacias poiiciais especializadas no aten-
dimento a menores em todas as cidades, do Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com
o Estatuto da Crianca e do Adolescente.

184 - Criacão de programa de coordenação do Dl - Desen-
volvimento Institucional - dos municípios na gestão urbana.

1 85 - Efetivação de ações para elevar os padrões de
habitabilidade e a qualidade de vila das famílias, predominante-
mente aquelas com renda mensal inferior a três salários minimos
que residem em assentamentos "subnormais', em todas as regi-
ões metropolitanas.

186 - Ações dos governos federal, estaduais e municipais
para estimular o desenvolvimento de esforcos para atenuar os
problemas desses assentamentos, tanto nos efeitos corno nas
causas, inclusive as institucionais, em todas as regiões metropo-
litanas.

187 - Aprofundamento do conhecimento setorial dos proble-
mas de habitação e infra-estrutura urbana.

188 - Cadastro único da habitacao e de áreas de risco e
subnormais para as regiões metropolitanas.

109 - Regionalização da politica habitacional.
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1 90 - Criação, por meio de parceria entre os municípios, de
um pelotão do Corpo de Bombeiros.

191 - Transferência de todos os presos que se encontram
sob a guarda da Polícia Civil para os estabelecimentos penais da
Subsecretraria de Assuntos Penitenciários.

192 - Integração ou regionalização do sistema carcerário.
193 - Instituição de um centro com características de mu-

seu interativo, que possibilite o desenvolvimento de educação e
cultura, não formal. O centro deverá atuar como um observatório
do adolescente e do jovem adulto (de 14 a 25 anos), permitindo
o registro de informações pertinentes e produzidas por pessoas
nessas faixas etárias. Deverá estar também tecnologicamente
adequado à construção e gestão do conhecimento e da inovação,
voltado para a promoção da cidadania e a inclusão social.

194 - Municipalização do sistema carcerário, com transfe-
rência dos recursos para o município, desde que o sistema prisional
adote o método Apac de recuperação para presos adultos e me-
nores infratores.
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Esta publicação contem as palestras apresentadas no Seminário

Legislativo Regiões Metmpolilanas", realiiatto pela Assembléia Legïsialiva

do Estado de Minas Gna r os l: 10, 11 i 12 de novembro de 2003, e as

propostas aprovadas pelos partici Ir les no final (lo evenlo

O Seminário, que coJcr com a particraeo (te autoridades e

especialistas no assunto, ensejc i ii urna refIexn sobre os prós e contras da

adoção desse sistema de gestão culegiada e sobre a viabilidade de se criarem

outras regiões metropolitanas no Estado.

As exposições e propc'uieões aqui reunidas certamente servirào do

sit-Iii, para ações dos Pode . ExeuLIliIO e Legislativo. nn . rntutos
estai Inale municipal, podendo tair ii uro orientar a aeao du setores ria sociedade
na 1 i:La d	 as que aOnIem cidades muito próximas e

exigem soluções conjuntas.
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