
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CARTA DO FORUM PERMANENTE DA REGIAO METROPOLITANA E
DO COLAR METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

A Regiao Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e o Colar Metropolitano,
caracterizados pela diversidade que marca os municipios que os constituem,
assemelham-se a outras regiOes metropolitanas brasileiras, no que se refere aos
problemas comuns e bastante paradoxais que enfrenta: desenvolvimento econOmico e
exclusäo social, riqueza e mis6ria, sofisticacâo tecnolOgica e degradacâo ambiental,
informatizacao e exclusào digital.

A dinamica dessa espacialidade demanda a existéncia de urn sujeito coletivo que
elabore sistematicas de gestâo adequadas a diversidade de seus agentes. Este é o
desafio que se apresenta na busca de caminhos para a superacäo de conflitos e para a
formulacäo de arranjos institucionais eficientes e democraticos que possibilitem a
implementacâo de politicas pUblicas intermunicipais, essenciais para a vida dos
cidadâos e das cidad5s.

0 novo modelo institucional, estabelecido pela alteracäo a Constituicâo do Estado
de Minas Gerais e pelas leis complementares, ao qual se somam experi6ncias de
parcerias e acordos ja realizados, retoma a questâo metropolitana e a coloca no centro
das discuss6es.

Caminhando nessa direc5o, o Seminario de Abertura do FOrum Permanente,
realizado em 31 de agosto e 1° de setembro de 2007, na Camara Municipal de Belo
Horizonte, desponta como mais urn importante passo para a criacâo de uma conscidncia
e de urn pensamento metropolitanos, que viabilizem a identificacâo dos interesses e
problemas comuns, a busca das solucOes compartilhadas e a reversâo de tendencias
histOricas de segregacäo socioespacial.

Esta Carta, consideradas as questOes abordadas neste Seminario, aponta os
principios que nortearäo o funcionamento permanente do FOrum Permanente como
continuidade dos debates iniciados. Tais principios devem ser respeitados pelos seus
signatarios, em nome do interesse em construir coletivamente solucOes para os
problemas que säo comuns.

0 FOrum Permanente, como urn espaco aberto, deve propiciar o debate
democratic° de ideias, a troca livre de experiéncias, a reflexâo sobre os
problemas e a formulacäo de propostas, por meio da articulacáo dos agentes
politicos e da sociedade civil em prol da realizacâo de acOes eficazes de
interesse metropolitano.

0 FOrum Permanente, como um espaco plural e diversificado, deve agregar,
de forma horizontal e descentralizada, os municipios integrantes da RMBH e
do Colar Metropolitano, visando a busca e a construcâo de alternativas que
superem os conflitos interpostos pela metropolizacào.

3. 0 F6rum Permanente, como espaco de transparència, compromete-se a
difundir amplamente as decisOes geradas nesse espaco, como forma de dar
publicidade aos resultados das reflexOes produzidas.
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0 F6rum Permanente, como espaco de intercAmbio, deve estimular o
conhecimento e o reconhecimento mOtuo dos municipios que integram a
RMBH e o Colar Metropolitano, valorizando a troca de experiencias e de
idaias.

0 FOrum Permanente, como espaco de articulacao, deve fortalecer e criar
novas relacäes entre os agentes politicos dos municipios da RMBH, do Colar
Metropolitano e a sociedade civil, de modo a tornar possivel a gestâo
compartilhada da Regiäo e do Colar Metropolitanos, cuja ocupacao transcende
os limites politico-administrativos municipais.

0 FOrum Permanente, como espaco complementar aos espacos institucionais
consolidados, propOe-se a contribuir para o planejamento e a gestâo das
fun9Oes pUblicas de interesse comum, elencadas no art. 8° da Lei
Complementar Estadual n° 89, de 12 de janeiro de 2006, e a subsidiar a
atuacâo dos agentes politicos na AssemblOia Metropolitana.

0 FOrum Permanente, como um processo que estimula os agentes politicos e
a sociedade civil a se organizar e a situar suas a9Oes do nivel local ao nivel
metropolitano, busca uma participacao ativa em questOes de cidadania
metropolitana, por meio da introducao, nas respectivas agendas, de praticas
transformadoras.

0 FOrum Permanente, como espaco de construcão de uma conscidncia
coletiva, deve incentivar a vivéncia, a experimentacao e o envolvimento corn
temas que extrapolam a esfera local, mas mostram-se relevantes para o
desenvolvimento socioeconOmico da Regiào Metropolitana e do Colar
Metropolitano.

0 FOrum Permanente como espaco de promocao de cidades mais
democraticas, deve buscar acOes que garantam a justica social, o direito
cidade e condicOes dignas de vida para todos, ern consonancia com os
pressupostos dos movimentos pela reforma urbana.

10.0 FOrum Permanente, como espa90 de (re)valorizacao da politica, deve
reconhecer a pluralidade constitutiva dos sujeitos socials e politicos que lutam
pelo exercicio da cidadania e pela emancipacao social, buscando organizar e
regular a coexist6ncia das diferencas em nome da garantia dos direitos
fundamentais do ser humano.

A questäo metropolitana desafia o planejamento e a gestao das cidades. As
alternativas estâo colocadas, mas, certamente, sera° insuficientes, se nao houver urn
real compromisso dos municipios e um entendimento da necessidade de se buscarem
acordos que primem pela cooperacao e pela solidariedade.

0 Poder Legislativo Municipal, representado por todas as camaras municipais
componentes dos municipios da RMBH e do Colar Metropolitano, juntamente corn a
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tem imensa responsabilidade na
construcao deste compromisso e destes acordos. 0 envolvimento das comissOes que
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compOem a estrutura desses poderes legislativos, tematicas ou na- o, tern, igualmente,
uma importancia que a preciso ressaltar, na medida em que se configuram como
instáncia privilegiada de debates e como urn canal aberto para a participacão da
sociedade civil.

Por essa razao, é fundamental que os legislativos municipais contem corn efetiva
representatividade em todas as instancias de decisao sobre questhes metropolitanas,
especialmente, no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, instituido
pela Emenda n° 65/04 a Constituicâo do Estado de Minas Gerais.

Nesse sentido, fica criada a Frente Parlamentar do FOrum Permanente composto
pelos vereadores da RMBH e do Colar Metropolitano, com atribuicâo de acompanhar as
awes do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, da Agència de
Desenvolvimento Metropolitano e a gestäo do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,
objetivando manter informados os integrantes do F6rum Permanente.

Compete aos poderes legislativos, portanto, no cumprimento de seu papel,
essencial para a democracia, garantir ambiente propicio a permanència e a perenidade
das discussOes iniciadas por este Seminario, e apresentar proposicOes que espelhem as
demandas da sociedade e apontem as possiveis solucOes.

Compete a sociedade civil, assumindo o seu papel de sujeito politico, igualmente
essencial para a democracia, mobilizar-se para garantir a sua participacâo nesse
processo e a efetividade das propostas decorrentes das reflexOes suscitadas no FOrum
Permanente.

Para isso, a necessario que os signatarios desta Carta se comprometam a
corporificar este FOrum Permanente, construindo as condicOes que garantirão o seu
efetivo funcionamento ao longo do tempo.

Belo Horizonte, 1° de setembro de 2007.
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