
O PROBLEMA METROPOLITANO E SUA GESTÃO'

1. A Problemática Metropolitana

A constituição de grandes aglomerações urbanas, as áreas metropolitanas,
que já concentravam, em 1980, quase um terço da população total do pais, é
uma marca do desenvolvimento brasileiro no período recente. Seu crescimento
rápido e sem controle tem levado a enorme carência de infra-estrutura e servi-
ços, apesar dos investimentos ai aplicados.

O fato de essas grandes cidades espraiarem-se pelos municípios vizinhos,
gerando como que uma só cidade, mantendo-se a mesma estrutura administra-
tiva e de distribuição de recursos dispersa a nível municipal, vem agravando
aquelas carências. De fato, a distribuição entre esses municípios, segundo a lógi-
ca de mercado, dos diversos tipos de atividades e funções, amplia as desigual-
dades, ao fazer crescerem difententemente, nos vários municípios, as necessida-
des e os recursos para atendê-las.

Assim um município dormitório especializado na moradia das classes po-
pulares, como, por exemplo, Ribeirão da Neves na RMBH, terá um crescimento
constante e rápido de suas demandas, sem que cresçam porporcionalmente suas
receitas, cuja principal fonte são as atividades econômicas. O repsse de recursos
federais proporcional à população está longe de equilibrar esse diferencial. Um
município que concentre as fontes de recursos hídricos para o abastecimento de
água da Região, como, por exemplo, Nova Lima, terá limitações ao seu desen-
volvimento em função da proteção desses recursos, necessários ao conjunto da
Região.

Os conflitos entre os municípios da área metropolitana na competição por
atividades vantajosas e no afastamento daquelas que trazem maiores ônus cres-
centes. E necessário algum tipo de compensação regional para essas desigual-
dades, compensando-se os municípios qeu assumam ônus do conjunto metro-
politano, bem como pensar esse conjunto e planejar seu desenvolvimento futuro
prevenindo essas situações- problema.

Também uma série de serviços e funções urbanas ultrapassam o âmbito
municipal, impondo um tratamenro unificado. Veja-se, p.ex., a hierarquização
que é necessária nas redes de serviços - definição funcional das vias em arte-
riais, coletoras e locais no sistema viário; a exigência de que haja no transporte
coletivo o transporte de massa com modos mais fixos e aquele de nível de
atendimento menor, ao qual correspondam modos mais flexíveis de transporte e
a constituição de redes principal, secundária e local de distribuição de água e de
drenagem são fatos que se impõem e cuja racionalização supõe uma visão de
conjunto, que ultrapasse o nível municipal.
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Quanto mais cresce a cidade, mais complexos vão-se tornando esses pro-
blemas. Independentemente de se ter uma consciência dessa problemática me-
tropolitana e de existir uma estrutura de gestão, os problemas tornam a crescer
e a situação a se agravar.A execução unificada de alguns serviços urbanos traz
muitas vantagens técnicas e económicas, a ponto de alguns deles terem sido
tratados unificamente, mesmo antes de existirem formalmente Regiões Metro-
politanas.

Para fazer face à problemática de modo nem sempre consistente, vão-se
constituindo vários organismos federais e estaduais, assumindo atividades e
funções, anteriormente de competência dos municípios. Esses organismos têm
autonomia de gerência e sua ação tem diferentes lógicas e distintas prioridades,
em função de interesses e de âmbitos que vão muito além do interesse da re-
gião.

A realidade metropolitana impõe, desse modo, um tipo de gestão metro-
politana que pense a região como um conjunto e, assim, medeie os conflitos en-
tre os municípios da região, compense eventuais ônus de certas atividades que
são de interesse regional, viabilize o tratamento unificado a nível regional de
serviços que, por vezes, são tratados à luz de interesses federais e estaduais, ou
mesmo municipais e compatibilize, na região, as ações dos vários organismos de
diferentes níveis de governo. Conseguir objetivos tão amplos sem ferir a auto-
nomia municipal tem sido a grande dificuldade dessa gestão.

2. Breve Histórico da Gestão Metropolitana de Belo Horizonte

A Constituição de 1967 previu a institucionalização das Regiões Metropo-
litanas. Mas só com a Lei Complementar n 9 14, de 1973, se constituíram efetiva-
mente as regiões metropolitanas, introduzindo-se o conceito legal de "interesse
metropolitano" e listando-se os serviços de interesse comum. Essa lei estabele-
ceu, ainda, o aracabouço de gestão das diversas regiões, comum a todo o país,
apesar das disparidades inter-regionais, atribuindo aos Estados a competência
para a criação de Conselhos Deliberativo e Consultivo para gerir as regiões e
estabelecendo a composição desses Conselhos. O primeiro é fortemente con-
trolado pelo governo estadual e o segundo é composto por representantes dos
municípios, sem poder decisório.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte foi regulamentada pela Lei Es-
tadual n 2 6.303174, modificada pelas Leis Estaduais n 2 6.695/75 e 6.765/76, tendo
sido instituída como entidade metropolitana de apoio técnico aos Conselhos a
autarquia Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Belo Horizonteplambef

Essa autarquia teve como base Grupo de Trabalho da Fundação João Pi-
nheiro, criado anteriormente, em 1971, baseado em convênio entre o Estado e
os Municípios, e que tinha desenvolvido amplos estudos sobre a RMBH. Esses
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serviram de base para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado
Econômico-Social da Região.

A partir de sua efetivação, em 1975. o Plambel, favorecido pelo acúmulo de
conhecimentos e pela política de investimentos do Governo Federal, assumiu
funções de órgão definidor de projetos, contratador de obras, repassador de re-
cursos, fiscalizador de sua aplicação, especialmente na área de transporte. Ape-
sar de ofuscadas, o órgão manteve áreas relacionadas com os estudos necessá-
rios ao planejamento e com o controle do uso do solo.

Por sua vez, a criação da Metrobel- Companhia de Transportes Urbanos da
RMBH, em 1978, representou avanço significativo no tratamento metropolitano
da questão do transporte na Região Metropolitana: - ela concentrou amplo con-
junto de atribuições e pôde concretizar vários projetos relativos especialmente
ao transporte coletivo. Entretanto, apesar de se submeter teoricamente à orien-
tação dos Conselhos Metropolitanos, a Metrobel adquiriu poder e passou a agir
independentemente, criando desse modo, muitos conflitos, especialmente com
os municípios.

Os Conselhos Metropolitanos praticamente não funcionaram pois o con-
texto era autoritário e a gestão metropolitana foi criada pelo Governo Federal,
dominada pelo Estado e nela os municípios tiveram escassa participação e insu-
ficiente poder.

Enquanto houve abundância de repasse de recursos federais, o Plambel
prosperou e ganhou peso político. A redução dos investimentos federais e a
perda de atribuição e de equipe para a Metrobel e, posteriormente, no Governo
Tancredo Neves/Hélio Garcia, a subtração, pela Secretaria de Assuntos Espe-
ciais, de suas funções como repassador/aplicador de recursos federais viriam
determinar o esvaziamento do Plambel, o que foi agravado pela incapacidade do
órgão em legitimr-se nas demais áreas de sua competência formal (meio-am-
biente, saneamento, desenvolvimento econômico etc.)

Quanto aos Conselhos Deliberativo e Consultivo, a fase mais recente evi-
dencia a mesma inoperância, em que pese uma maior abertura à participação do
Município, que não se traduz numa maior efetividade na definição dos rumos da
RMBH: os Conselhos são acionados, na maioria das vezes, para legitimar deci-
sões tomadas pelo Governo Estadual e por seus parceiros de interesses.

Atualmente, as mudanças no regime político e as esperanças surgidas em
torno da nova Constituição conduzem a exigências de descentralização que tem
como consequência, do lado do Estado, a simplificação dos canais de comunica-
ção com as esferas municipais, pelo caminho da administração direta e, do lado
dos Municípios, o questionamento das normas e estatutos que criaram uma
instância ambígua de poder.

Como reflexo da desce ntralizaçâo/qu estio namento, vem ocorrendo a para-
lisação progressiva do Planejamento Metropolitano, no bojo do desenvolvi-
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mento da crise econômico-política que vive o País. No entanto, é no momento
de crise política e econômica que mais se faz sentir a necessidade o planeja-
mento metropolitano e do planejamento em geral. Que ocorre, porém? Se as
atividades que visavam à efetividade do planejamento metropolitano estavam
ainda em fase de consolidação, vê-se o Estado desconhecer o processo e toda a
sua história e cuidar pura e simplesmente do imediato e do setorial.

3. A Região Metroplitana na Constituição Federal e Estadual.

A Constituição promulgada em 5 de outubro deste ano pautou-se entre
outros fatores, pela descentralização, manifestada pela redistribuição de poderes
e recursos financeiros da União para os Estados e Municípios, tendo, inclusive,
posicionado o Município ao lado da União, dos Estados-membro e do Distrito
Federal, na organização político-administrativa do Estado Brasileiro. Não deixou
de tratar das Regiões Metropolitanas limitando-se, no entanto, no § 39 do art. 25,
que estabelece: "Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir re-
giões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planeja-
mento e a execução de funções públicas de interesse comum".

É certo, em primeiro lugar, que o tratamento dado à questão metropolita-
na ficou muito aquém do que foi proposto. No entanto, a transferência para o
Estado da competência de sua institucionalização abre maior flexibilidade, pos-
sibilitando modelos de gestão mais adequados às necessidades regionais.

A definição, juntamente com as Regiões Metropolitanas, de Outras formas
de organização do território - aglomeração urbana e microrregião - amplia as
possibilidades de execução de políticas diferenciadas, segundo as características
do território regional. A atribuição dessas entidades regionais de "integrar a or-
ganização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse co-
mum" é uma atribuição mais ampla do que a simples enumeração de serviços
do interesse metropolitano, como fazia a legislação anterior.

A Constituição Estadual terá de, pelo menos, definir o que seja cada um
dos entes regionais aventados pela Constituição Federal, em função da comple-
xidade da situação regional, da natureza das funções a serem integradas e do ní-
vel de integração necessário. Ela deverá, ainda, definir, em linhas gerais, o mo-
delo de gestão desses organismos regionais, garantindo o espaço de participa-
ção, entre outros entes, dos municípios deles participantes.
4. Propostas de Gestão Metropolitana

No caso específico da Região Metropolitana, uma gestão adequada deve
ter como preocupações básicas:

a) pensar a região como um todo, ou seja, como realidade que ultrapassa a
mera soma dos interesses municipais, indicando e acompanhando os
rumos e formas de seu desenvolvimento e organização espacial;
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b) integrar o atendimento dos serviços urbanos comuns e vários municí-
pios da região, serviços que passam a ganhar caráter metropolitano;

c) criar formas de centralização da aplicação de recursos que possibilite
tanto o investimento naquilo que é estruturante, a nível regional, como a
suplementação de recursos para as prefeituras, visando à solução de
problemas urbanos que, aparentemente locais, se vinculam a situações
metropolitanas, caso típico dos processos de periferização.

A gestão metropolitana deve, assim, sustentar-se, por um lado na criação
de um Fundo Metropolitano que possibilite a efetiva atuação sobre o espaço re-
gional e, por outro, na democratização das instâncias institucionais de gestão,
possibilitando, inclusive, maior participação nos mecanismos de decisão sobre
as aplicações dos recursos daquele fundo.

Os instrumentos de democratização da gestão metropolitana devem pas-
sar por uma reformulação profunda dos Conselhos hoje existentes. Para tanto é
fundamental.

a) dotar o Conselho Consultivo de efetivo poder, que hoje não tem, trans-
formando-o em Conselho de Prefeitos, com poder de veto, a nível das
competências que os municípios deleguem à administração metropoli-
tana, sobre as decisões do Conselho Deliberativo;

b) ampliar a representação dos municípios rio Conselho Deliberativo e ga-
rantir para este a função de aprovar o programa anual de aplicação dos
recursos do Fundo Metropolitano;

c) criar instâncias intermediárias de discussão dos problemas metropolita-
nos, as câmaras ou comissões temáticas, com participação de represen-
tantes das organizações da sociedade civil, visando ao aprofundamento
do estudo das alternativas de equacionamento das questões aternativas
em pauta e ao assessoramento às decisões dos Conselhos;

d) propor legislação federal que regulamente a ação dessa instância de go-
verno, no espaço regional, compatibilizando-a com as diretrizes do pla-
nejamento metropolitano.

coo
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